Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019006-SOD2019-03

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
obec:

město Vyšší Brod

sídlo:

Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

IČ:

00246191

DIČ:

CZ00246191

číslo účtu:

4328750217/0100

jednající prostřednictvím:

Ing. Milan Zálešák, starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a
společnost:

POstavPO s.r.o.

sídlo:

Česká 184, Vyšší Brod

IČ:

26024721

DIČ:

CZ26024721

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C 9752
číslo účtu:

7400000036/8040

bankovní spojení:

Oberbank AG

jednající prostřednictvím:

Karel Poláček, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení
1.

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Smuteční síň
ve Vyšším Brodě“ (dále jen „zakázka“).

2.

Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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3.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou
v této smlouvě.
II.
Předmět díla a místo plnění

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající v demolici stávající
budovy smuteční síně v areálu u hřbitova ve městě Vyšší Brod a následné výstavbě nové budovy smuteční
síně. (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst.
2 tohoto článku.

2.

Realizace díla bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Smuteční síň Vyšší Brod“ zpracované
v listopadu 2015 panem/paní Ing. Pavlem Pechou ze společnosti SP Studio s.r.o., architektonická kancelář,
sídlem Budějovická 58, Český Krumlov, IČO: 48207977 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se
s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem
smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy
vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3.

Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
•
•

•

zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení předmětu díla;
zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;
stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze
fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně
osoba autorizovaná;
zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle
zvláštních právních předpisů;
zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;
zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených
zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla
dle této smlouvy.
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•

•

zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve
3 vyhotoveních v tištěné podobě.
zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto
doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré
související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá
změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.
4.

Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby:

„město Vyšší Brod“

Místo stavby:
Kraj:

5.

Jihočeský

Okres:

Český Krumlov

Obec:

Vyšší Brod

Místo plnění:

Vyšší Brod, parc. st. 169, č. parc. 264, č. parc. 263/1

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:
Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav
budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních
zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování
dotačního titulu.
Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto
událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6.

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno
a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7.

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9.

Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů,
a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo
též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
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při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např.
neodpovídající geologické údaje apod.
7.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém
rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální
cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není
možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální
kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

8.

Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména
takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
V.
Platební podmínky

1.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

4.

Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného
plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu
skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených
prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě
označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané
ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

6.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

7.

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a
nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

8.
9.

Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Smuteční síň ve Vyšším Brodě“.
Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového
dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami,
a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel
oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny
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splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury
běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení
nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího
vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím
doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet
zhotovitele.
VI.
Doba provádění díla
1.

Termín zahájení realizace stavby:

bezprostředně po podpisu této Smlouvy a předání místa

k provádění díla objednatelem dle čl. VI. dost. 3 této Smlouvy
Celková maximální závazná doba realizace:

250 kalendářních dnů ode dne předání místa k

provádění díla objednatelem dodavateli
2.

Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a
uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného
počtu klíčů na vlastní náklady.
Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest
do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách,
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou
předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

3.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů
od účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání
místa k provádění díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou
uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6.

Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů
po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke
dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou
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všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen
původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný
Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací
nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku.
7.

Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i
s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění
jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních
porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.

8.

Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis
včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu,
a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel
zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu
nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem
TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně
zmocněnou).
VII.
Staveniště, stavební deník

1.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2.

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a
odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady
je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4.

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany
zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se
podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno
písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění
prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního
zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
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Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního
prostředí
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6.

Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do
7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

9.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání
díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.
Provádění díla
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích
přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení
k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále
povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely
pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2.

Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany
– TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3.

TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v
přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty,
ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního
deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn.
O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti
TDI.

4.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu,
jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky
stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

5.

Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
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6.

Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro
účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního
dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního
dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické,
TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

8.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě
té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami,
obzvláště přilbami.
Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele
podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele:
TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat
na vyšetření takového úrazu.

9.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav
je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky
schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a
nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení
nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění
díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být
průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně
odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou
způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
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12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,
který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto
uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad
na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3
této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným
souhlasem objednatele.
IX.
Předání a převzetí díla
1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2.

Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí
díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má
pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebudeli termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní
zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis
těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o
předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3.

Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a
převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

4.

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
•
•
•

technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
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•
•
•
•
•
•

originál stavebního (montážního) deníku;
doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.
6.

Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
X.
Nebezpečí škody na díle

1.

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla
objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2.

Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla
do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu
oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na
závazky z této smlouvy nepoužije.

3.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů
apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke
zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo
prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než
plnění závazku této smlouvy.

4.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákonu. Zhotovitel potvrzuje, že
provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové
dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje TDI či osoby, jež zajištuje autorský dozor
projektanta, neprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
XI.
Vlastnické právo k dílu

1.

Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je
dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 169, č. parc. 264, č. parc. 263/1 v k.ú. Vyšší Brod.

2.

Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást
díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

3.

Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku
převzetí díla jako celku.
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XII.
Sankce a smluvní pokuty
1.

Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

2.

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle
čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou
vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány
v předávacím protokolu.

3.

Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční
vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel
v prodlení.

4.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.

Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

6.

Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

7.

Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.
Odpovědnost za vady díla
1.

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.
XIV.
Záruční podmínky

1.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla
vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

2.

Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3.

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na
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kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4.

Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále
v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že
objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:

5.

•

dodání nové věci bez vady,

•

oprava věci

Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6.

Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený
termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí
k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a
povaze vady.

7.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
XV.
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1.

Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku
ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. IV. odst. 2 Smlouvy za řádné odstranění vad
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka
musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

2.

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své
povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.

3.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění
ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní
záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi
zhotovitelem a objednatelem.

4.

Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu
odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak,
aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla
způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční
lhůtě povinen;
nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a
uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
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Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle
tohoto článku nese Zhotovitel.
XVI.
Pojištění
1.

Pojištění zhotovitele (odpovědnost)
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu
podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem
nebo nemocí).

2.

Pojištění díla (stavebně-montážní)
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu
realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH.

3.

Pojištění poddodavatelů
Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související
s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4.

Doklady o pojištění
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše
spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání
předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění,
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

5.

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.
Oprávněné osoby
1.

Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele:

Ing. Milan Zálešák, starosta města

Za zhotovitele:

Karel Poláček, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
Zástupci pro věci technické:

2.

Za objednatele:

Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice; Ing. Petr Novák, TDI

Za zhotovitele:

Otomar Novotný, ředitel

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
•
•

na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů
a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
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•
•
•
•
•
•
•
•

provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VIII.
Provádění díla této smlouvy);
provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení
používaných zhotovitelem při provádění prací;
vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této
smlouvy;
zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo
ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo
ustanovení této smlouvy.
odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu
a rozsahu díla;
odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo
převzít;

•
•
3.

vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa
plnění;
provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:
•
•
•

vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis
provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VIII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.
XVIII.
Změny a ukončení smlouvy
1.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou
součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných
důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4.

Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu
nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním
deníku nebo samostatným dopisem;
pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.

5.

V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana
může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele
význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
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6.

Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení
veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen
uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7.

Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

8.

Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
XIX.
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min.
do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato
delší lhůta.

4.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci
vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména Nejvyššího
kontrolního úřadu a kontrolních orgánů státu, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) do objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek
realizace projektu.

5.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní
nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů
uvedených na 1. straně této smlouvy.

6.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a ZZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna, dvě a tři a další
údaje za podmínek stanovených zákonem.

7.

Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým
vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména
Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani
subjektu.
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8.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

9.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou
ustanoveními tohoto článku dotčeny.

10. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným
soudem.
11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.
12. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
13. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě
či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den
po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je
smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
15. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Vyšší Brod dne 2.4.2019 č. usnesení:
2019.5.5.1., kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením Smuteční síň ve Vyšším
Brodě“.

PŘÍLOHY SMLOUVY
Příloha č. 1

Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Příloha č. 2

Harmonogram projektu / prací

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Ve Vyšším Brodě dne 7.5.2019

Ve Vyšším Brodě, dne 7.5.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Milan
Zálešák

Digitálně
podepsal Milan
Zálešák
Datum:
2019.05.09
07:36:30 +02'00'

………………………………………………

Karel
Poláček

Digitálně podepsal Karel Poláček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26024721,
o=POstavPO s.r.o. [IČ 26024721],
ou=01, cn=Karel Poláček,
sn=Poláček, givenName=Karel,
serialNumber=P303809,
title=jednatel
Datum: 2019.05.07 13:19:18
+02'00'

………………………………………………

Stránka 17 z 17

Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH

Číslo

Název

00

Ostatní a vedlejší náklady

0

01

Ostatní a vedlejší náklady

0

01

Smuteční síň

0

01

Stavební část

0

02

Zdravotní instalace

0

03

Ústřední vytápění

0

04

Domovní plynovod

0

05

Vzduchotechnika

0

06

Elektroinstalace vnitřní

0

02

Přípojka vody

0

01

Přípojka vody

0

03

Přípojka jednotné kanalizace

0

01

Přípojka jednotné kanalizace

0

04

STL plynovod a plynovodní přípojka

0

01

STL plynovod a plynovodní přípojka

0

05

Venkovní rozvody NN

0

01

Venkovní rozvody NN

0

06

Zpevněné plochy

0

01

Zpevněné plochy

0

07

Hřbitovní kašna

0

01

Kašna

0

08

Sadové úpravy

0

01

Sadové úpravy

0

09

Oplocení

0

01

Oplocení

0

Celkem za stavbu

DPH celkem

Cena celkem

11 310 000

%

100

Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Typ dílu

Celkem
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%

1

Zemní práce

HSV

11

Přípravné a přidružené práce

HSV

18

Povrchové úpravy terénu

HSV

2

Základy a zvláštní zakládání

HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

HSV

4

Vodorovné konstrukce

HSV

43

Schodiště

HSV

56

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných
ploch

HSV

57

Kryty štěrkových a živičných komunikací

HSV

59

Dlažby a předlažby komunikací

HSV

61

Upravy povrchů vnitřní

HSV

62

Úpravy povrchů vnější

HSV

63

Podlahy a podlahové konstrukce

HSV

64

Výplně otvorů

HSV

8

Trubní vedení

HSV

91

Doplňující práce na komunikaci

HSV

94

Lešení a stavební výtahy

HSV

95

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV

98

Demolice

HSV

99

Staveništní přesun hmot

HSV

991

Hodinové zúčtovací sazby

HSV

711

Izolace proti vodě

PSV

712

Živičné krytiny

PSV

713

Izolace tepelné

PSV

721

Vnitřní kanalizace

PSV

722

Vnitřní vodovod

PSV

723

Vnitřní plynovod

PSV

725

Zařizovací předměty

PSV

726

Instalační prefabrikáty

PSV

728

Vzduchotechnika

PSV

731

Kotelny

PSV

732

Strojovny

PSV

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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733

Rozvod potrubí

PSV

734

Armatury

PSV

736

Podlahové vytápění

PSV

762

Konstrukce tesařské

PSV

764

Konstrukce klempířské

PSV

765

Krytiny tvrdé

PSV

766

Konstrukce truhlářské

PSV

767

Konstrukce zámečnické

PSV

771

Podlahy z dlaždic a obklady

PSV

772

Kamenné dlažby

PSV

781

Obklady keramické

PSV

782

Konstrukce z přírodního kamene

PSV

783

Nátěry

PSV

784

Malby

PSV

01

Elektroinstalace vnitřní

MON

02

Svítidla

MON

03

Specifikace - rozvaděče

MON

04

Rozvaděč RP

MON

05

Ozvučení

MON

07

Hromosvod

MON

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

MON

M21

Elektromontáže

MON

M23

Montáže potrubí

MON

M43

Montáže ocelových konstrukcí

MON

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

PSU

VN

Vedlejší náklady

VN

ON

Ostatní náklady

ON

Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

11 310 000,00
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100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 00

Ostatní a vedlejší náklady

R: 01

Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: VN
Vedlejší náklady

MJ množství

1 005111021R

Vytyčení inženýrských sítí

Soubor

1,00000

2 005121 R

Zařízení staveniště

Soubor

1,00000

3 005124010R

Koordinační činnost

Soubor

1,00000

Soubor

1,00000

Díl: ON
4 005241020R

cena / MJ

Celkem

Ostatní náklady
Geodetické zaměření skutečného provedení

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 120901121R00

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

31,33425

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
dokumentace bouracích prací - základy původního objektu : 0,6*1*11,3

6,78000

0,6*1,5*(11,3+5,96*2)

20,90000

konstrukce vnějšího schodiště : 0,5*1,95*(1,4+2,35)
2 121101100R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

3,66000
m3

57,60000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
Sejmutí ornice v místě staveniště : 24*16*0,15

57,60000

ornice dále použita na pozemkové úpravy :
3 131201111R00

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

m3

125,32320

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
úprava terénu na kótu -0,6m :

4 132201111R00

stavební jáma : 0,45*21*12,6

119,07000

Mezisoučet

119,07000

úprava pro vedlejší schodiště : 0,72*1,1*2,1

1,66000

úprava pro hlavní schodiště : 0,6*2,25*3,4

4,59000

Mezisoučet

6,25000

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

m3

119,40767

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
výkres č.02 - půdorys základů a výkres č.05 - řez objektem :
Hloubení základových pasů :
základové pasy objektu : 0,65*1,4*(21+1,5*2+7,441*2*2+20+5+3,75)

75,09000

0,75*1,4*23

24,15000

Mezisoučet

99,24000

Základ pro vedlejší schodiště : 0,35*1,1*(3,3+0,5*2)+0,35*0,75*2,1

2,21000

Mezisoučet

2,21000

Základ pro schodiště v opěrné zdi : 0,55*0,9*3,2+0,55*1,6*3,336

4,52000

0,35*0,9*0,5*2

0,32000

Mezisoučet

4,83000

Základ opěrné zdi : 0,55*1,25*3,1

2,13000

0,55*1,3*3,1

2,22000

0,55*1,4*3,1

2,39000

0,55*1,25*3,1*3

6,39000

Mezisoučet
5 162201102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m

13,13000
m3

231,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
zemina pro další použití :
pro sadové úpravy - dosypání zeminy za oplocení : 181

181,00000

ostatní úpravy terénu po vybouraném objektu : 50
6 162701102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m

50,00000
m3

13,73087

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
odvoz přebytku výkopku na skládku : 244,73087-231
7 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
přes 100 m3, z horniny 1 až 4
úprava terénu na kótu -0,6m :

13,73000
m3

244,73087

stavební jáma : 0,45*21*12,6

119,07000

Mezisoučet

119,07000

úprava pro vedlejší schodiště : 0,72*1,1*2,1

1,66000

úprava pro hlavní schodiště : 0,6*2,25*3,4

4,59000

Mezisoučet

6,25000

výkres č.02 - půdorys základů a výkres č.05 - řez objektem :
Hloubení základových pasů :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

základové pasy objektu : 0,65*1,4*(21+1,5*2+7,441*2*2+20+5+3,75)

75,09000

0,75*1,4*23

24,15000

Mezisoučet

99,24000

Základ pro vedlejší schodiště : 0,35*1,1*(3,3+0,5*2)+0,35*0,75*2,1

2,21000

Mezisoučet

2,21000

Základ pro schodiště v opěrné zdi : 0,55*0,9*3,2+0,55*1,6*3,336

4,52000

0,35*0,9*0,5*2

0,32000

Mezisoučet

4,83000

Základ opěrné zdi : 0,55*1,25*3,1

2,13000

0,55*1,3*3,1

2,22000

0,55*1,4*3,1

2,39000

0,55*1,25*3,1*3

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

Celkem

6,39000

Mezisoučet
8 171201101R00

cena / MJ

13,13000
m3

13,73087

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
uložení přebytku výkopku na skládku : 244,73087-231
9 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice
uložení výkopku na deponii :

13,73000
m3

231,00000

zemina pro další použití :
pro sadové úpravy - dosypání zeminy za oplocení : 181

181,00000

ostatní úpravy terénu po vybouraném objektu : 50
10 199000005R00

Poplatky za skládku zeminy 1- 4

50,00000
t

uložení přebytku výkopku na skládku : (244,73087-231)*1,8

Díl: 2
11 215901101RT5

24,72000

Základy a zvláštní zakládání
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a
m2
384,00000
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 v brační deskou
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
místě staveniště analogicky úprava terénu po vybouraných objektech : 24*16

12 271531113R00

24,71557

Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm

384,00000
m3

37,59570

Polštář z kameniva na zákl. spáře :
skladba podlahy P01, P02 - hutněný štěrkopískový podsyp pod deskou podlahy :
Štěrkový podklad pod desku a mezi zákl.pasy : 4,7*3,55*0,15

2,50000

6,95*5*0,15

5,21000

6,95*3,5*0,15

3,65000

1,7*1,5*0,15

13 273321311R00

0,38000

4,71*19,8*0,15

13,99000

Mezisoučet

25,74000

Dno základové spáry štěrk 16/32 - pod základovými pasy : 92*0,6*0,15

8,28000

Mezisoučet

8,28000

Základ opěrné zdi : 1,25*3,1*0,15

0,58000

1,3*3,1*0,15

0,60000

1,4*3,1*0,15

0,65000

1,25*3,1*3*0,15

1,74000

Mezisoučet

3,58000

Beton základových desek železový třídy C 16/20

m3

35,27055

bez dodávky a uložení výztuže
Železobetonová deska s vloženou kari sítí :
skladba podlahy P01, P02, výkres č.02 - půdorys základů : 0,15*8,641*21

14 273351215R00

27,22000

0,15*2*2,709*21/3

5,69000

0,15*1,5*10,5

2,36000

Bednění stěn základových desek zřízení

m2

25,31280

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod
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Smuteční síň
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

Bednění základové desky : 0,4*(21+1,5*2+8,641*2+22)
15 273351216R00

Bednění stěn základových desek odstranění

cena / MJ

Celkem

25,31000
m2

25,31280

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
odstranění bednění zákl. desky : 0,4*(21+1,5*2+8,641*2+22)
16 273361921RT4

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, vel kost oka 100/100 mm

25,31000
t

1,04401

včetně distančních prvků
skladba podlahy P01, P02, výkres č.02 - půdorys základů :
Kari síť pr. 6- 100/100 mm : (1,5*10,5+21*8,641+(2,709*21*2)/3)*0,00444
17 274313511R00

Beton základových pasů prostý třídy C 12/15

1,04000
m3

94,61326

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
výkres č.02 - půdorys základů :
Beton zákl. pasů : 1,55*0,6*(21+1,5*2+8,641*2+20+5+3,5)

64,90000

1,55*0,7*23

24,96000

Mezisoučet

89,85000

výkres č.20 - opěrná zeď :

18 274321611R00

základ pod schodištěm : 0,5*0,75*3,2+0,5*2*3,336

4,54000

0,3*0,75*0,5*2

0,23000

Mezisoučet

4,76000

Beton základových pasů železový třídy C 30/37

m3

15,36000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
beton XC4, XD3, XF4, XA3 :

19 274351215R00

Základ opěrné zdi : 0,5*2*3,2*3

9,60000

0,5*1,6*3,2

2,56000

0,5*1,2*3,2

1,92000

0,5*0,8*3,2

1,28000

Bednění stěn základových pasů zřízení

m2

394,63810

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
výkres č.02 - půdorys základů :
Beton zákl. pasů : 1,55*(3,5*2+4,7*2+5*2+6,95*2+1,5*2+6,95*2+3,5*2+3,47*2+20+23)

176,92000

1,55*(21*2+1,5*2+8,641*2+23)

132,19000

Mezisoučet

309,10000

výkres č.20 - opěrná zeď :
základ pod schodištěm : 2*2*3,336

13,34000

0,75*(2,6*2+0,5*2+3,2+1*2)

8,55000

Mezisoučet

21,89000

Základ opěrné zdi - výkres č.20 : 2*2*3,2*3+0,5*2

39,40000

2*1,6*3,2+0,5*0,4

10,44000

2*1,2*3,2+0,5*0,4*2

8,08000

2*0,8*3,2+0,5*0,4+0,5*0,8

5,72000

Mezisoučet
20 274351216R00

Bednění stěn základových pasů odstranění

63,64000
m2

394,63810

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
21 274354043R00

Díl: 3
22 311211124R00

Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do
kus
10,00000
10m
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.
Zřízení prostupů pro zařízení dle P.D : 10
10,00000

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Smuteční síň
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cena / MJ

Celkem

neopracované pod omítku,

23 311211128R00

výkres č.21 - vedlejší schodiště : 0,3*1*(1,45+0,8+1,1)

1,01000

Mezisoučet

1,01000

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 0,3*1,25*1,5*2

1,13000

výkres č.20 - lícová strana opěrné zdi : 0,2*0,8*3,2*3+0,2*0,6*3,2+0,2*0,3*3,2

2,11000

Mezisoučet

3,24000

Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva

m3

2,11200

neopracované pod omítku,
výkres č.20 - lícová strana opěrné zdi : 0,2*0,8*3,2*3+0,2*0,6*3,2+0,2*0,3*3,2
24 311211129R00

Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva

2,11000
m3

2,13000

neopracované pod omítku,

25 311238154R00

výkres č.21 - vedlejší schodiště : 0,3*1*(1,45+0,8+1,1)

1,01000

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 0,3*1,25*1,5*2

1,13000

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk =
5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti
0 5%
výkres č.03 - půdorys 1.NP :

m2

Vnitřní zdivo tl.30 : 4*(3,75+2,25+7,5*2)-(0,8*1,97*2)
26 311238267R00

Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk =
2,36 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti
1%
výkres č.03 - 1.NP : 4,25*23-(2,469*6+2,2264*3)

80,84800

80,85000
m2

203,81110
76,26000

4,1*8,544*2

70,06000

4*1,5*2

12,00000

3,9*21-(1,1*2,5*3+2*0,5+1*0,5+2*2,5)

67,15000

Mezisoučet

225,47000

odpočet plochy věnců :
výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
Věnec venkovního a vnitřního zdiva :
věnec v řezu 1-1 : -0,25*(21,538+10,044*2+21)

-15,66000

věnec v řezu 2-2 : -0,25*(7,5*2+3,75+5,25)

-6,00000

Mezisoučet
27 311321412R00

Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37

-21,66000
m3

3,16800

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení
1,5 kPa,
beton XC4, XD3, XF4, XA3 :
výkres č.20 - rubová strana opěrné zdi : 0,3*0,8*3,2*3+0,3*0,6*3,2+0,3*0,3*3,2
28 311351105R00

Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení

3,17000
m2

21,12000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
výkres č.20 - rubová strana opěrné zdi : 2*0,8*3,2*3+2*0,6*3,2+2*0,3*3,2
21,12000
29 311351106R00

Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění

m2

21,12000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
30 311362021R00

Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí

t

0,10045

včetně distančních prvků
výkres č.20 - rubová strana opěrné zdi : (0,8*3,2*3+0,6*3,2+0,3*3,2)*4,404*2*1,08/1000
31 317121047R00

Překlady pórobetonové nenosné dé ky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm

0,10000
kus

8,00000

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka překladů :
prvek ozn. 08 - překlad příčkový : 8
32 317121047R00

Překlady pórobetonové nenosné dé ky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm

8,00000
kus

4,00000

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka překladů :
prvek ozn. 09 - překlad příčkový NEP-15-1250 : 4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Smuteční síň
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
33 317168122R00

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm

MJ množství
kus

cena / MJ

Celkem

4,00000

Včetně dodávky překladů.
tabu ka překladů výkr. č. 03 : 4

4,00000

prvek ozn.06 :
34 317168123R00

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm

kus

1,00000

Včetně dodávky překladů.
tabu ka překladů výkr. č. 03 : 1

1,00000

prvek ozn.10 :
35 317168126R00

Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm

kus

1,00000

Včetně dodávky překladů.
tabu ka překladů výkr.č.03 : 1

1,00000

prvek ozn.07 :
36 317168131R00

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 10

10,00000
10,00000

prvek ozn.01 :
37 317168132R00

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 15

15,00000
15,00000

prvek ozn.02 :
38 317168136R00

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 10

10,00000
10,00000

prvek ozn.03 :
39 317168137R00

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 5

5,00000
5,00000

prvek ozn.04 :
40 317168138R00

Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm

kus

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 30

30,00000
30,00000

prvek ozn.05 :
41 317998120R00

Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm

m

tabu ka překladů výkr. č. 03 : 1,25*2+1,5*3+2,5*2+2,75+3*6
42 340201119R00

Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m

32,75000
32,75000

m2

22,00000

zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
zaoblení příčky m.č.102 : 5,5*4

22,00000

43 342264514R00

Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30

kus

3,00000

44 342255024R00

Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm

m2

71,49950

včetně pomocného lešení
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
Zdivo příčkové výplňové nenosné :
místnosti č.107-115 : 3,9*(7,2+1,85*2+1,8*5)-(0,7*1,975+0,8*1,97*3)
45 342255028R00

Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm

71,50000
m2

71,99800

včetně pomocného lešení
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost č.103-104 : 4*3,75-0,8*1,97

13,42000

místnost č.105-106 : 4*4,63-(0,8*1,97+2*1)

14,94000

místnost č.102 - 105,106 : 4,1*(5,5+1,5+0,8+2)-(1*2,25)

37,93000

místnost č.102 : 1*(1,3+2,2*2)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Smuteční síň
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
46 342266111RU7

47 342264051RT3

MJ množství

Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace
analogicky boční stěny světlíku v místnosti č.102 : 1*(1*2+5,5*2)

m2

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů
CD s přímým uchycením 1x deska tloušťky 12 5 mm impregnovaná bez izolace
S. D. K podhled - závěsy - ocelová táhla 20/5 mm viz výkres č.17, 18, 19 :

m2

cena / MJ

Celkem

13,00000
13,00000
186,65400

výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

48 416052142R00

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré - hrana
akustické sádrokartonové desky zploštělá jednoduchá ocelová konstrukce, rozměr desky
1200/2400 mm rozměr otvorů 12 x 12 mm podíl děrované plochy 6 % bez izolace
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m2

186,65400

S. D. K podhled akustický :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

49 311000001

50 342-01

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Koruna zdi z kamenných opracovaných kamenných desek

m

7,35000

výkres č.21 - vedlejší schodiště : 1,45+0,8+1,1

3,35000

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 1,2*2+0,8*2

4,00000

Úprava podhledu - zapuštěné n ky pro světelné rampy - příplatek

m2

105,80000

S. D. K podhled :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1
51 KVĚTIN.TRUHL.

D+M květinový truhlík z pohledového betonu

105,80000
kus

výkres č.20 - opěrná zeď : 6
52 55360241R

dvířka revizní jednokřídlá; požární odolnost EW 30; materiál kov; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm

53 KAMEN.DESKA

Kamenná hlava schodišťové zdi - 320x90x1200mm - opracované profilované desky

6,00000
6,00000

kus
m

3,00000
7,35000

výkres č.21 - vedlejší schodiště : 1,45+0,8+1,1

3,35000

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 1,2*2+0,8*2

4,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
54 411125001R00

Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 1,5 t

MJ množství
kus

cena / MJ

Celkem

22,00000

výkres č.K4 - filigrány :

55 411125002R00

filigrán F1 : 2

2,00000

filigrán F2 : 3

3,00000

filigrán F3 : 2

2,00000

filigrán F6.L : 1

1,00000

filigrán F6.P : 1

1,00000

filigrán F10 : 1

1,00000

filigrán F11 : 1

1,00000

filigrán F12.L : 1

1,00000

filigrán F12.P : 1

1,00000

filigrán F13.L : 1

1,00000

filigrán F13.P : 1

1,00000

filigrán F14.L : 1

1,00000

filigrán F14.P : 1

1,00000

filigrán F15 : 1

1,00000

filigrán F16.L : 1

1,00000

filigrán F16.P : 1

1,00000

filigrán F17.L : 1

1,00000

filigrán F17.P : 1

1,00000

Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t

kus

9,00000

výkres č.K4 - filigrány :

56 411321414R00

filigrán F4 : 2

2,00000

filigrán F5 : 1

1,00000

filigrán F7.L : 1

1,00000

filigrán F7.P : 1

1,00000

filigrán F8.P : 1

1,00000

filigrán F8.L : 1

1,00000

filigrán F9.L : 1

1,00000

filigrán F9.P : 1

1,00000

Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek
hřibových stropů včetně hlavic hř bových sloupů železový (bez výztuže) třídy C 25/30
výkres č.K2 - skladba stropu - celková tl.200 mm, tl. zalití stropu 150 mm :

m3

35,07000

beton XC1 :
výkres č.K4 - filigrány :
filigrán F1 : 0,15*5,1*2

1,53000

filigrán F2 : 0,15*9,24*3

4,16000

filigrán F3 : 0,15*6,83*2

2,05000

filigrán F4 : 0,15*12,84*2

3,85000

filigrán F5 : 0,15*12,7

1,91000

filigrán F6.L : 0,15*9

1,35000

filigrán F6.P : 0,15*9

1,35000

filigrán F7.L : 0,15*12,52

1,88000

filigrán F7.P : 0,15*12,52

1,88000

filigrán F8.P : 0,15*14,1

2,12000

filigrán F8.L : 0,15*14,1

2,12000

filigrán F9.L : 0,15*14,97

2,25000

filigrán F9.P : 0,15*14,97

2,25000

filigrán F10 : 0,15*0,41

0,06000

filigrán F11 : 0,15*6,4

0,96000

filigrán F12.L : 0,15*5,1

0,77000

filigrán F12.P : 0,15*5,1

0,77000

filigrán F13.L : 0,15*4,2

0,63000

filigrán F13.P : 0,15*4,2

0,63000

filigrán F14.L : 0,15*2,3

0,35000

filigrán F14.P : 0,15*2,3

0,35000

filigrán F15 : 0,15*3,95

0,59000

filigrán F16.L : 0,15*3,25

0,49000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

57 411354175R00

MJ množství

filigrán F16.P : 0,15*3,25

0,49000

filigrán F17.L : 0,15*1,1

0,17000

filigrán F17.P : 0,15*1,1

0,17000

Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení

m2

cena / MJ

Celkem

234,50000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
výkres č.K2 - skladba stropu - celková tl.200 mm, tl. zalití stropu 150 mm :
výkres č.K4 - filigrány :
filigrán F1 : 5,1*2

10,20000

filigrán F2 : 9,24*3

27,72000

filigrán F3 : 6,83*2

13,66000

filigrán F4 : 12,84*2

25,68000

filigrán F5 : 12,7

12,70000

filigrán F6.L : 9

9,00000

filigrán F6.P : 9

58 411354176R00

9,00000

filigrán F7.L : 12,52

12,52000

filigrán F7.P : 12,52

12,52000

filigrán F8.P : 14,1

14,10000

filigrán F8.L : 14,1

14,10000

filigrán F9.L : 14,97

14,97000

filigrán F9.P : 14,97

14,97000

filigrán F10 : 0,41

0,41000

filigrán F11 : 6,4

6,40000

filigrán F12.L : 5,1

5,10000

filigrán F12.P : 5,1

5,10000

filigrán F13.L : 4,2

4,20000

filigrán F13.P : 4,2

4,20000

filigrán F14.L : 2,3

2,30000

filigrán F14.P : 2,3

2,30000

filigrán F15 : 3,95

3,95000

filigrán F16.L : 3,95

3,95000

filigrán F16.P : 3,25

3,25000

filigrán F17.L : 1,1

1,10000

filigrán F17.P : 1,1

1,10000

Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění

m2

234,05000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
59 411361921RT2

Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm

t

0,27096

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo ba kónových,
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
výkres č.K3 - horní a spodní výztuž stropu : 250,89*1,08/1000
0,27000
60 411361921RT4

Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm

t

0,23017

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo ba kónových,
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
výkres č.K10 - monolitický kšilt : 213,12*1,08/1000
0,23000
61 413125101R00

Montáž plochých průvlaků ze ŽB, hmotnost do 1,5 t

kus

9,00000

výkres č.K9 - průvlak :
průvlak P1 : 1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

analogicky - římsy :
výkres č.K5, 6, 7, 8 - římsy :
římsa Ř1.L : 1

1,00000

římsa Ř1.P : 1

1,00000

římsa Ř2 : 2

2,00000

římsa Ř3 : 2

2,00000

římsa Ř4 : 2

2,00000

Mezisoučet

8,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
62 417238122R00

Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm

MJ množství
m

cena / MJ

Celkem

62,62600

s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou
výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
věnec v řezu 1-1 : 21,538+10,044*2+21
63 417321313R00

Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20

62,63000
m3

5,41695

dobetonování nosných stěn pod stropními panely :

64 417321315R00

obvodové zdivo : 0,15*0,5*(21,538+10,044*2+21)

4,70000

vnitřní zdivo : 0,1*0,3*(7,5*2+3,75+5,25)

0,72000

Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25

m3

6,49695

výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
Věnec venkovního a vnitřního zdiva :

65 417351115R00

věnec v řezu 1-1 : 0,25*0,3*(21,538+10,044*2+21)

4,70000

věnec v řezu 2-2- : 0,25*0,3*(7,5*2+3,75+5,25)

1,80000

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

m2

39,24430

výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
věnec v řezu 1-1 pouze vnější strana - věnce z vnitřní stany jsou součástí monolit. stropu :
0,25*(21,538+10,044*2+21)
Mezisoučet

15,66000
15,66000

dobetonování nosných stěn pod stropními panely :
obvodové zdivo : 0,15*2*(21,538+10,044*2+21)

18,79000

vnitřní zdivo : 0,1*2*(7,5*2+3,75+5,25)

4,80000

Mezisoučet
66 417351116R00

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

67 417362021R00

Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí

23,59000
m2

39,24430

t

0,13851

Včetně distančních prvků.
dobetonování nosných stěn pod stropními panely :

68 417361821R00

obvodové zdivo : 0,5*(21,538+10,044*2+21)*3,33*1,08/1000

0,11000

vnitřní zdivo : 0,3*(7,5*2+3,75+5,25)*3,33*1,08/1000

0,03000

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)

t

0,46332

Včetně distančních prvků.
výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
tabu ka výztuže : (70,5+358,5)*1,08/1000
69 440321515R00

Železobeton střešních konstrukcí třídy C 30/37

0,46000
m3

5,72000

sedlových, pilových, mansardových, věžových, včetně střešních trámů,
analogicky konstrukce ve střešní rovině :
výkres č.K10 - monolitický kšilt :
beton XC4, XD3, XF1, XA1 :
objem dle výkazu na výresu : 5,72
70 440351201R00

Bednění střešních konstrukcí šířky dna do 250 mm zřízení

5,72000
m2

48,50000

sedlových, pilových, mansardových, věžových apod. střešních konstrukcí a trámů, yčových konzol, pro jakýkoliv sklon. Bez podpěrné konstrukce.
bednění stř. kšiltu výkres-K10 : 9,45*2,5*2+0,25*2,5*2
71 440351202R00

Bednění střešních konstrukcí šířky dna do 250 mm odstranění

48,50000
m2

48,50000

sedlových, pilových, mansardových, věžových apod. střešních konstrukcí a trámů, yčových konzol, pro jakýkoliv sklon. Bez podpěrné konstrukce.
odbednění stř. kšiltu výkres-K10 : 9,45*2,5*2+0,25*2,5*2
72 440361821R00

Výztuž střešních konstrukcí z betonářské oceli 10 505(R)

48,50000
t

0,26274

sedlových, pilových, mansardových, věžových a podobných střešních konstrukcí a trámů. Včetně distančních prvků.
výkres č.K10 - monolitický kšilt : (208,8+34,48)*1,08/1000
73 411365 OA0

VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505
výkres č.K3 tabulka výztuže - horní a spodní výztuž stropu :
(1158,6+275,2+544,46+41,93)*1,08/1000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
74 593 - 01

Deska stropní Filigran tl.50 mm vyzt. do 10 kg/m2

MJ množství
m2

cena / MJ

Celkem

66,27000

výkres č.K2 - skladba stropu :
výkres č.K4 - filigrány :

75 593 - 02

filigrán F1 : 5,1*2

10,20000

filigrán F2 : 9,24*3

27,72000

filigrán F6.L : 9

9,00000

filigrán F6.P : 9

9,00000

filigrán F11 : 6,4

6,40000

filigrán F15 : 3,95

3,95000

Deska stropní Filigran tl.50 mm vyzt. do 12 kg/m2

m2

43,76000

výkres č.K2 - skladba stropu :
výkres č.K4 - filigrány :

76 593 - 03

filigrán F3 : 6,83*2

13,66000

filigrán F5 : 12,7

12,70000

filigrán F12.L : 5,1

5,10000

filigrán F12.P : 5,1

5,10000

filigrán F16.L : 3,95

3,95000

filigrán F16.P : 3,25

3,25000

Deska stropní Filigran tl.50 mm vyzt. do 14 kg/m2

m2

34,49000

výkres č.K2 - skladba stropu :
výkres č.K4 - filigrány :
filigrán F4 : 12,84*2

77 593 - 04

25,68000

filigrán F10 : 0,41

0,41000

filigrán F13.L : 4,2

4,20000

filigrán F13.P : 4,2

4,20000

Deska stropní Filigran tl.50 mm vyzt. do 16 kg/m2

m2

89,98000

výkres č.K2 - skladba stropu :
výkres č.K4 - filigrány :
filigrán F7.L : 12,52

12,52000

filigrán F7.P : 12,52

12,52000

filigrán F8.P : 14,1

14,10000

filigrán F8.L : 14,1

14,10000

filigrán F9.L : 14,97

14,97000

filigrán F9.P : 14,97

14,97000

filigrán F14.L : 2,3

2,30000

filigrán F14.P : 2,3

2,30000

filigrán F17.L : 1,1

1,10000

filigrán F17.P : 1,1

1,10000

78 P1

Průvlak P1 - kompletní dodávka , výkres č.K9

kus

1,00000

79 Ř1

Římsa Ř1 - kompletní dodávka , výkres č.K5

kus

2,00000

80 Ř2

Římsa Ř2 - kompletní dodávka , výkres č.K6

kus

2,00000

81 Ř3

Římsa Ř3 - kompletní dodávka , výkres č.K7

kus

2,00000

82 Ř4

Římsa Ř4 - kompletní dodávka , výkres č.K8

kus

2,00000

m3

1,25055

Díl: 43
83 430321313R00

Schodiště
Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C
16/20
Kamenné stupně :
Schodiště 1 - vedlejší schodiště - výkres č.21 : 4*1,5*0,18*0,27/2+1,5*0,15*1,25

0,43000

Schodiště 2 - v opěrné zdi - výkres č.20 : 0,15*0,5*3+0,3*0,3*3+0,1*0,6*3+0,15*0,33*2*3/2

0,82000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 01

Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
84 434191433R00

MJ množství

Osazení schodišťových stupňů kamenných současně při zdění, rovných i kosých, oboustranně
m
zazděných pemrlovaných nebo ostatních
s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

cena / MJ

Celkem

18,80000

Kamenné stupně :
Schodiště 1 - vedlejší schodiště - výkres č.21 : 4*1,8

7,20000

Schodiště 2 - v opěrné zdi - výkres č.20 : 2,9*4
85 434351141R00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení

11,60000
m2

8,26800

Kamenné stupně :
Schodiště 1 - vedlejší schodiště - výkres č.21 : 1,5*(0,18+0,27)*4

2,70000

Schodiště 2 - v opěrné zdi - výkres č.20 : 2,9*(0,15+0,33)*4

5,57000

86 434351142R00

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění

m2

8,26800

87 58388015R

stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, řezaný; podstupnice výžlabková; l = 100,0
cm; š = 30 0 cm; h = 15 0 cm; povrch tryskaný
Kamenné stupně - analogicky 180/270 mm a 150/330 mm :

kus

20,68000

Schodiště 1 - vedlejší schodiště - výkres č.21 : 4*1,8*1,1

7,92000

Schodiště 2 - v opěrné zdi - výkres č.20 : 2,9*4*1,1

Díl: 61
88 602021142RT2

12,76000

Upravy povrchů vnitřní
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,

m2

468,17150

po jednotlivých vrstvách
výkres č.03 :
omítka štuková ruční :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)
89 602021201R00

Omítka stěn z hotových směsí postř k, báze, sanační, 50% krytí, ,

138,31000
m2

468,17150

po jednotlivých vrstvách
výkres č.03 :
Přednástř k stěn :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)
90 602021211RT5

Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,

138,31000
m2

468,17150

po jednotlivých vrstvách
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Smuteční síň Vyší Brod
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Smuteční síň
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P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

cena / MJ

Celkem

výkres č.03 :
jádrová omítka :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)
místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)

Díl: 62
91 622311132RV1

16,74000
138,31000

Úpravy povrchů vnější
Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s
m2
15,51000
výztužnou tkaninou,
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
výkres č.19 - detail :
zateplení světlíku : 1,1*(1,3*2+5,75*2)

92 622311135RV1

15,51000

Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s
m2
69,06500
výztužnou tkaninou,
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
výkres č.17 - detail :
stěny - vnitřní obvodové zdivo nad podhledem :
0,5*(23+3,7*2+3,75+2,8+3,3+3,8+1,95+1,5+3,15+1,9+1,85+1,8)
stěny - vnitřní zdivo nad podhledem :
0,5*(7,5*2+5,5+3,75*2+4,63+1,85*2*2+7,5*2+1,8*5*2+1,95*2)
zateplení průvlaku : 5*0,25*2

93 622311137RV1

28,10000
38,47000
2,50000

Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s
m2
186,65400
výztužnou tkaninou,
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
zateplení stropu - skladba P03 :
podhled :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1
místnost č. 103 : 2,8*3,75
místnost č. 104 : 2*3,75

105,80000
10,50000
7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000
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Smuteční síň Vyší Brod
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Smuteční síň
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P.č. Číslo položky Název položky
94 622311730RV1

MJ množství

cena / MJ

Celkem

Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou
m2
0,25000
s výztužnou tkaninou,
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
výkres č.02 - půdorys základů :
analogicky izolace HUP : 0,5*0,5

95 627452101R00

Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné
zdí z kamene, cementovou maltou
výkres č.21 - vedlejší schodiště : 2*1*(1,45+0,8+1,1)

0,25000
m2

6,70000

Mezisoučet

6,70000

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 2*1,25*1,5*2

Díl: 63
96 631312511R00

24,76000

7,50000

výkres č.20 - lícová strana opěrné zdi : 0,8*3,2*3+0,6*3,2+0,3*3,2

10,56000

Mezisoučet

18,06000

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,

m3

11,88700

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :
skladba podlahy P01 :
místnost č. 103 : 10,8*0,055

0,59000

místnost č. 104 : 8*0,055

0,44000

místnost č. 106 : 17,6*0,055

0,97000

místnost č. 107 : 6,1*0,055

0,34000

místnost č. 108 : 6,5*0,055

0,36000

místnost č. 109 : 1,7*0,055

0,09000

místnost č. 110 : 1,7*0,055

0,09000

místnost č. 111 : 3,9*0,055

0,21000

místnost č. 112 : 1,5*0,055

0,08000

místnost č. 113 : 3,5*0,055

0,19000

místnost č. 114 : 1,6*0,055

0,09000

místnost č. 115 : 1,6*0,055

0,09000

Mezisoučet

3,55000

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností - Dlažba kamenná :
skladba podlahy P02 :

97 631361921RT1

místnost č.102 : 111,3*0,065

7,23000

místnost č.105 : 17*0,065

1,11000

Mezisoučet

8,34000

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, vel kost
oka 100/100 mm
včetně distančních prvků

t

0,41624

výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :
skladba podlahy P01 :
místnost č. 103 : 10,8*1,999*1,08/1000

0,02000

místnost č. 104 : 8*1,999*1,08/1000

0,02000

místnost č. 106 : 17,6*1,999*1,08/1000

0,04000

místnost č. 107 : 6,1*1,999*1,08/1000

0,01000

místnost č. 108 : 6,5*1,999*1,08/1000

0,01000

místnost č. 109 : 1,7*1,999*1,08/1000
místnost č. 110 : 1,7*1,999*1,08/1000
místnost č. 111 : 3,9*1,999*1,08/1000

0,01000

místnost č. 112 : 1,5*1,999*1,08/1000
místnost č. 113 : 3,5*1,999*1,08/1000

0,01000

místnost č. 114 : 1,6*1,999*1,08/1000
místnost č. 115 : 1,6*1,999*1,08/1000
Mezisoučet

0,14000

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností - Dlažba kamenná :
skladba podlahy P02 :
místnost č.102 : 111,3*1,999*1,08/1000
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

Díl: 64
98 642942111RT3

MJ množství

místnost č.105 : 17*1,999*1,08/1000

0,04000

Mezisoučet

0,28000

kus

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný
práh
včetně dodávky zárubní
80 x 197 x 11 cm
T-5 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-107-108,107-113 : 2

Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2

5,00000

1,00000
4,00000

kus

3,00000

2,00000

T-6 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-111 : 1
100 642952110R00

Celkem

Výplně otvorů
Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný
práh
včetně dodávky zárubní
70 x 197 x 11 cm
T-7 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-112 : 1
T-8 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11. m.č.108-109,108-110,113-114,113-115 :
4

99 642942111RT4

cena / MJ

1,00000
kus

8,00000

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,
T-1 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.102-104 : 1

1,00000

T-2 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-103-104, 105-106 : 2

2,00000

T-3 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 .m.č.-102-105 : 1

1,00000

T-20 skryté obložkové zárubně dle specif kace výkr. č. 11 : 1

1,00000

T-21 obložkové zárubně dle specifikace výkr. č. 11 : 1

1,00000

T-22 obložkové zárubně dle specifikace výkr. č. 11 : 2

2,00000

Díl: 94

Lešení a stavební výtahy

101 941941041R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2

265,95200

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
fasády : 4*(21+1,5*2+8,544*2+23+1,2*2)
102 941941291R00

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý
měsíc použití lešení
šířky od 1 00 do 1 20 m a výšky do 10 m
včetně kotvení

265,95000
m2

fasádya vnější práce - předpoklad 3 měsíce : 4*(21+1,5*2+8,544*2+23+1,2*2)*3

797,85600

797,86000

103 941941841R00

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2

265,95200

104 941955002R00

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

m2

468,17150

Lešení pro apl kaci omítek :
výkres č.03 :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)
místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)
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105 946941102RT1

Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2
m
pro montáže a stavební úpravy : 5

sada

Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do
43m

sada

5,00000

kus

2,00000

106 946941802R00

Díl: 95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

107 44984114R

přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostř k 4 m; doba činnosti
min 12 s
dle požární zprávy : 2

Díl: 98

Demolice

108 981012315R00

Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva,
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
Budovy výšky do 35 m.

Staveništní přesun hmot

109 998011001R00

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m

Celkem

5,00000

2,00000

m3

dokumentace bouracích prací - zděné konstrukce nad zákldy vč. stropu : 3,2*5,96*11,3

Díl: 99

cena / MJ

5,00000

215,51360

215,51000

t

841,45282

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49, :
51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
85,87, :
88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,107,108, :
Součet: : 841,45282

Díl: 711

Izolace proti vodě

110 711111011RT1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem
asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
Penetrační nátěr pod hydroizolaci :

841,45000

m2

skladba podlahy P01, P02 : 8,641*21

111 711141559RY1

181,46000

2*2,709*21/3

37,93000

1,5*10,5

15,75000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou
m2
235,13700
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou s minerálním posypem
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
skladba podlahy P01, P02 : 8,641*21

112 998711101R00

235,13700

181,46000

2*2,709*21/3

37,93000

1,5*10,5

15,75000

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

t

2,60767

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112, :
Součet: : 2,60767
113 62836110R

pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný
minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
skladba podlahy P01, P02 : 8,641*21*1,1

2,61000
m2

199,61000

(2*2,709*21/3)*1,1

41,72000

1,5*10,5*1,1

17,33000

Díl: 712

Živičné krytiny

114 712371801RZ4

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky
1,5 mm
výkres č.04 - půdorys střechy : 10,5*1,5*2+8,749*21+4,387*21*2/3

m2

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií
at ková okapnice RŠ 200 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m

115 712378002R00

258,65070

276,64700
276,65000
11,00000

včetně dodávek výrobků
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cena / MJ

Celkem

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K11 : 11
116 712378004R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií
závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

11,00000
m

21,00000

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K12 : 21

21,00000

analogicky - tmelící lišta :
117 712378007R00

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m

63,00000

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K10 : 63
118 712391171R00

Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie

63,00000
m2

výkres č.04 - půdorys střechy : 10,5*1,5*2+8,749*21+4,387*21*2/3
119 998712101R00

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m

276,64700
276,65000

t

0,95441

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
114,115,116,117,118,119,120, :
Součet: : 0,95441
120 71237-01

Napojení úžlabí do kotlíku - poplastovaný plech r.š.500 mm

0,95000
kus

2,00000

výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K7 : 2
121 69366203R

geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa
2 80 mm; tl při 200 kPa 1 30 mm
výkres č.04 - půdorys střechy : (10,5*1,5*2+8,749*21+4,387*21*2/3)*1,1

Díl: 713

Izolace tepelné

122 713111121RT1

Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,

2,00000
m2

304,31170
304,31000

m2

186,65400

S. D. K podhled :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

123 713111221R00

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez
dodávky fólie
S. D. K podhled :

m2

186,65400

výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1
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místnost č. 103 : 2,8*3,75
místnost č. 104 : 2*3,75

124 713121121R00

Celkem

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu

cena / MJ

10,50000

m2

193,12500

výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :
skladba podlahy P01 :
polystyrenové desky 60+80 mm dávané křížem :
místnost č. 103 : 10,8

10,80000

místnost č. 104 : 8

8,00000

místnost č. 106 : 17,6

17,60000

místnost č. 107 : 6,1

6,10000

místnost č. 108 : 6,5

6,50000

místnost č. 109 : 1,7

1,70000

místnost č. 110 : 1,7

1,70000

místnost č. 111 : 3,9

3,90000

místnost č. 112 : 1,5

1,50000

místnost č. 113 : 3,5

3,50000

místnost č. 114 : 1,6

1,60000

místnost č. 115 : 1,6

1,60000

Mezisoučet

64,50000

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností - Dlažba kamenná :
skladba podlahy P02 :
polystyrenové desky 60+60 mm dávané křížem :
místnost č.102 : 21*5,3

111,30000

místnost č.105 : 3,3*5,25

17,33000

Mezisoučet
125 713131131R00

Montáž tepelné izolace stěn lepením

128,63000
m2

53,05900

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :
věnec v řezu 1-1 - vnitřní strana - polystyren EPS tl.20 mm :
0,25*(20,884+3,7+3,75+7,2+1,5+7,25+1,5+4,95+3,75+3,7)
Mezisoučet

14,55000
14,55000

analogicky pěnosklo nad věnci - viz výkres č.17, 18, 19 :
věnec v řezu 1-1 : 0,5*(21,538+10,044*2+21)

31,31000

věnec v řezu 2-2- : 0,3*(7,5*2+3,75+5,25)
126 998713101R00

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

7,20000
t

2,01515

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
122,123,124,125,126,127,128,129,130, :
Součet: : 2,01515
127 28375705R

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :

2,02000
m3

25,64730

skladba podlahy P01 :
místnost č. 103 : 10,8*0,14*1,05

1,59000

místnost č. 104 : 8*0,14*1,05

1,18000

místnost č. 106 : 17,6*0,14*1,05

2,59000
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místnost č. 107 : 6,1*0,14*1,05

0,90000

místnost č. 108 : 6,5*0,14*1,05

0,96000

místnost č. 109 : 1,7*0,14*1,05

0,25000

místnost č. 110 : 1,7*0,14*1,05

0,25000

místnost č. 111 : 3,9*0,14*1,05

0,57000

místnost č. 112 : 1,5*0,14*1,05

0,22000

místnost č. 113 : 3,5*0,14*1,05

0,51000

místnost č. 114 : 1,6*0,14*1,05

0,24000

místnost č. 115 : 1,6*0,14*1,05

0,24000

Mezisoučet

9,48000

cena / MJ

Celkem

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností - Dlažba kamenná :
skladba podlahy P02 :
místnost č.102 : 111,3*0,12*1,05

14,02000

místnost č.105 : 17*0,12*1,05

2,14000

Mezisoučet
128 28375925R

deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039
W/mK; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
výkres č.16 - ŽLBT věnec nad 1.NP :

16,17000
m3

věnec v řezu 1-1 - vnitřní strana - polystyren EPS tl.20 mm :
0,25*(20,884+3,7+3,75+7,2+1,5+7,25+1,5+4,95+3,75+3,7)*0,02*1,1
129 63150817R

fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 80 g/m2; PA; sd 0,30 až 5,00
m
Tepelná izolace stropů :

0,32000

m2

místnost.č.102 : 21*5,3*1,05

11,03000

místnost č. 104 : 2*3,75*1,05

7,88000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25*1,05

18,19000

místnost č. 106 : 3,8*4,63*1,05

18,47000

místnost č. 107 : 1,85*3,15*1,05

6,12000

místnost č. 108 : 3,35*1,95*1,05

6,86000

místnost č. 109 : 1,8*0,925*1,05

1,75000

místnost č. 110 : 1,8*0,925*1,05

1,75000

místnost č. 111 : 1,8*2,15*1,05

4,06000

místnost č. 112 : 1,8*0,9*1,05

1,70000

místnost č. 113 : 1,9*1,85*1,05

3,69000

místnost č. 114 : 1,8*0,9*1,05

1,70000

místnost č. 115 : 0,9*1,8*1,05

1,70000

deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno
Tepelná izolace stropů :

m2

místnost.č.102 : 21*5,3*1,05

201,76170

116,87000

místnost č. 103 : 2,8*3,75*1,05

11,03000

místnost č. 104 : 2*3,75*1,05

131 63483007R

201,76170

116,87000

místnost č. 103 : 2,8*3,75*1,05

130 63151374.AR

0,32001

7,88000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25*1,05

18,19000

místnost č. 106 : 3,8*4,63*1,05

18,47000

místnost č. 107 : 1,85*3,15*1,05

6,12000

místnost č. 108 : 3,35*1,95*1,05

6,86000

místnost č. 109 : 1,8*0,925*1,05

1,75000

místnost č. 110 : 1,8*0,925*1,05

1,75000

místnost č. 111 : 1,8*2,15*1,05

4,06000

místnost č. 112 : 1,8*0,9*1,05

1,70000

místnost č. 113 : 1,9*1,85*1,05

3,69000

místnost č. 114 : 1,8*0,9*1,05

1,70000

místnost č. 115 : 0,9*1,8*1,05

1,70000

deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK;
R = 2 500 m2K/W; obj hmotnost 120 00 kg/m3
Tepelná izolace nad věncem výkr.č.17, 18, 19 :
věnec v řezu 1-1 : 0,5*(21,538+10,044*2+21)*1,05
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věnec v řezu 2-2- : 0,3*(7,5*2+3,75+5,25)*1,05

Díl: 762

Konstrukce tesařské

132 762900030RA0

Demontáž krovů , s laťováním

cena / MJ

Celkem

7,56000

m2

123,00000

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové
ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění
podle popisu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
dokumentace bouracích prací - krov : 12,3*5*2

Díl: 764

Konstrukce klempířské

133 764233420R00

Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí
na plochých střechách včetně rohů spojů lišt a dilatací rš 250 mm
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

123,00000

m

11,00000

výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K9 : 11
134 764233440R00

Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí
na plochých střechách včetně rohů spojů lišt a dilatací rš 400 mm
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

11,00000
m

63,00000

výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K8 : 63
135 764251407R00

Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a
dilatací
podokapních čtyřhranných rš 500 mm
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :

63,00000
m

prvek ozn. K4 : 14
136 764259432R00

Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů
kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 300 x 400 mm
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :

14,00000

14,00000
kus

2,00000

analogicky kotlík 250x300x300 mm :
prvek ozn. K5 : 2
137 764510450R00

Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích
prostředků
rš 330 mm
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :

2,00000
m

prvek ozn. K1 : 1,05*2

138 764551403R00

2,10000

prvek ozn. K2 : 2,05

2,05000

prvek ozn. K3 : 2,5*6

15,00000

Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen,
odskoků, výpustí vody a přechodových kusů
čtyřhranné průměru 120 mm
výkres č.14 - tabulka klempířských výrobků :

m

prvek ozn. K6 : 8
139 998764101R00

19,15000

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m

8,00000

8,00000
t

0,47955

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
133,134,135,136,137,138, :
Součet: : 0,47955

Díl: 765

Krytiny tvrdé

140 765900030RAA

Demontáž střešních krytin krytiny vláknocementové, ze čtverců

0,48000

m2

123,00000

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
dokumentace bouracích prací - krov : 12,3*5*2

Díl: 766

Konstrukce truhlářské

141 766661112R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,
jednokřídlových, šířky do 800 mm
T-5 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-107-108,107-113 : 2
T-6 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-111 : 1
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142 766670011R00

143 998766101R00

MJ množství

T-7 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-112 : 1

1,00000

T-8 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11. m.č.108-109,108-110,113-114,113-115 :
4

4,00000

Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového

kus

1,00000

T-2 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-103-104, 105-106 : 2

2,00000

T-22 obložkové zárubně dle specifikace výkr. č. 11 : 2

2,00000

T-20 skryté obložkové zárubně dle specif kace výkr. č. 11 : 1

1,00000
t

Celkem

6,00000

T-1 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.102-104 : 1

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m

cena / MJ

0,49140

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152, :
Součet: : 0,49140
144 T01

145 T02

146 T03

147 T04

148 T05

149 T06

150 T07

151 T08

152 T20, T22

153 T21

0,49000

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, vč. kování a zámku antipanik., jednostranný dekr.
obklad, odlehčená DTD, výkres č.11 - tabulka truhlářských výrobků
T-1 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.102-104 : 1

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, vč kování a zámku syst. centr. klíče, odlehčená DTD,
výkres č 11 - tabulka truhlářských výrobků
T-2 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-103-104, 105-106 : 2

kus

D+M dveře jednokř. skleněné 800/1970 mm, planibel, vč. kování a zámku - syst centr.klíč, vč.
montáže zárubně, výkres č.11 - tabu ka truhlářských výrobků
T-3 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 .m.č.-102-105 : 1

kus

D+M posuvné automatické dveře 1000/2250 mm obostranně plošně oplechovány
bronz plechem výkres č 11 - tabulka truhlářských výrobků
T-4 vnitřní dveře dvoukřídlové dle specif kace výkres č.11 m.č.102-106 : 1

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, vč kování a zámku syst. centr. klíče, odlehčená DTD,
výkres č.11 - tabulka truhlářských výrobků
T-5 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-107-108,107-113 : 2

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, vč kování a zámku WC sada, a inval. madla,
odlehčená DTD, výkres č.11 - tabulka truhlářských výrobků
T-6 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-111 : 1

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, vč.kování a zámku syst.centrál. klíče, větr. mřížka,
odlehčená DTD, výkres č.11 - tabulka truhlářských výrobků
T-7 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-112 : 1

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, vč.kování a zámku WC sada, odlehčená DTD, výkres
č.11 - tabu ka truhlářských výrobků
T-8 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11. m.č.108-109,108-110,113-114,113-115 :
4

kus

Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, vč kování, povrch.úprava dle inetriéru, odlehčená
DTD, výkres č.11 - tabulka truhlářských výrobků
T-22 dle specifikace výkr. č. 11 : 2

kus

1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
4,00000
4,00000

3,00000
2,00000

T-20 dle specifikace výkr. č. 11 : 1

1,00000

D+M dveře jednokř. skleněné 800/1970 mm, skleněné otočné, vč. montáže zárubně, výkres č.11 - kus
tabu ka truhlářských výrobků
T-21 obložkové zárubně dle specifikace výkr. č. 11 : 1

1,00000

Díl: 767

Konstrukce zámečnické

154 998767101R00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

t

1,00000

2,68110

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166, :
Součet: : 2,68110
155 ZÁBRADLÍ1

D+M zábradlí vedlejšího schodiště - výkres č.21- včetně povrchové úpravy

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

výkres č.21 - vedlejší schodiště : 0,85
156 ZÁBRADLÍ2

D+M zábradlí scodiště v opěrné zdi - výkres č.20 - včetně povrchové úpravy

m

výkres č. 20 - schodiště v opěrné zdi : 1*2
157 Z01

D+M okno hliníkové 1000/500 mm , dle výkresu č.13 - tabu ka zámečnických výrobků

D+M okno hliníkové 2000/500 mm , dle výkresu č.13 - tabu ka zámečnických výrobků

kus

D+M okno hliníkové 2450/2250 mm , dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických výrobků

kus

161 Z05

162 Z06

163 Z07

kus

D+M dveře 1kř. s nadsv. 1100/2500 mm hliníkové, dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických
výrobků
Z-4 hliníkové dveře výkr, č, 13-1100/2500 : 3

kus

D+M dveře 2kř. s nadsv. 2000/2500 mm hliníkové, dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických
výrobků
Z-5 hliníkové dveře výkr, č, 13-2000/2500 : 1

kus

D+M dveře 2kř. s nadsv. 2250/3000 mm hliníkové, dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických
výrobků
Z-6 hliníkové dveře výkr, č, 13-2250/3000 : 1

kus

D+M okno hliníkové 2000/1000 mm, pevné, dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických výrobků

kus

D+M hliníkový slunolam 2450/2250 mm, dle výkresu č.13 - tabulka zámečnických výrobků

166 Z12

kus

kus

Podlahy z dlaždic a obklady
Obklad soklíků do tmele rovných, výšky přes 100 do 150 mm

1,00000

6,00000
6,00000

D+M dvířka revizní se zámkem ocelová 400x400 mm, včetně povrchové úpravy

168 771130112R00

1,00000

1,00000

kus

Díl: 771

1,00000

1,00000

D+M hliníkový obloukový světlík 1500/6000 mm, zaskl polykarb.tl.20 mm, vč. rámu a kotvení, dle
výkresu č 13 - tabu ka zámečnických výrobků
Z-9 hliníkový obloukový světlík výkr, č, 13-1500/6000 : 1

D+M ocelový rám 1230/5740 mm z profilu L50/50/5 mm, výplň- drátosklo čiré, dle výkresu č.13 tabu ka zámečnických výrobků
Z-13-ocelový rám výkr. č. 13 1230/5740 : 1

3,00000

1,00000

1,00000
1,00000

Z-12-revizní dvířka výkr. č. 13 -400/400 : 1
167 Z13

6,00000

3,00000

Z-8 hliníkové slunolamy, výkr, č, 13-2450/2250 : 6
165 Z09

1,00000

6,00000

Z-7 hliníkové okno výkr, č, 13-2000/1000 : 1
164 Z08

2,00000

1,00000

Z-3 hliníkové okno výkr, č, 13-2450/2250 : 6
160 Z04

2,00000

2,00000

Z-2 hliníkové okno výkr, č, 13-2000/500 : 1
159 Z03

Celkem

2,00000

Z-1 hliníkové okno výkr, č, 13-1000/500 : 2
158 Z02

cena / MJ

0,85000

1,00000
1,00000

kus

1,00000
1,00000

m

48,36000

Montáž soklíků :
výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností :
m.č.103 : 2,8*2+3,75*2

13,10000

m.č.104 : 2*2+3,75*2

11,50000

m.č.106 : 3,8*2+4,63*2

16,86000

m.č.107 : 3,15*2+1,85*2-(0,8*3+0,7)
169 771479001R00

Řezání dlaždic pro soklíky

6,90000
m

48,36000

Řezání soklíků :
m.č.103 : 2,8*2+3,75*2

13,10000

m.č.104 : 2*2+3,75*2

11,50000

m.č.106 : 3,8*2+4,63*2

16,86000

m.č.107 : 3,15*2+1,85*2-(0,8*3+0,7)
170 771575109RT5

Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,
kladených do flex bilního tmele
výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :
místnost č. 103 : 10,8

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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místnost č. 104 : 8

171 771577114RV2

místnost č. 106 : 17,6

17,60000

místnost č. 107 : 6,1

6,10000

místnost č. 108 : 6,5

6,50000

místnost č. 109 : 1,7

1,70000

místnost č. 110 : 1,7

1,70000

místnost č. 111 : 3,9

3,90000

místnost č. 112 : 1,5

1,50000

místnost č. 113 : 3,5

3,50000

místnost č. 114 : 1,6

1,60000

místnost č. 115 : 1,6

1,60000

Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu
13-15 mm šířka profilu 46 mm
místnost č.104 : 1

m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m

Celkem

3,00000
1,00000

místnost č.106 : 1*2
172 998771101R00

cena / MJ

8,00000

2,00000
t

1,45985

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
168,169,170,171,172, :
Součet: : 1,45985
173 597623142R

dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4

1,46000
m2

70,77168

výkres č. 03 - půdorys 1.NP - dlažba keramická :
místnost č. 103 : 10,8*1,05

11,34000

místnost č. 104 : 8*1,05

8,40000

místnost č. 106 : 17,6*1,05

18,48000

místnost č. 107 : 6,1*1,05

6,41000

místnost č. 108 : 6,5*1,05

6,83000

místnost č. 109 : 1,7*1,05

1,79000

místnost č. 110 : 1,7*1,05

1,79000

místnost č. 111 : 3,9*1,05

4,10000

místnost č. 112 : 1,5*1,05

1,58000

místnost č. 113 : 3,5*1,05

3,68000

místnost č. 114 : 1,6*1,05

1,68000

místnost č. 115 : 1,6*1,05

1,68000

Mezisoučet

67,73000

soklíky :
výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností :
m.č.103 : (2,8*2+3,75*2)*0,06*1,05

0,83000

m.č.104 : (2*2+3,75*2)*0,06*1,05

0,72000

m.č.106 : (3,8*2+4,63*2)*0,06*1,05

1,06000

m.č.107 : (3,15*2+1,85*2-(0,8*3+0,7))*0,06*1,05

0,43000

Mezisoučet

3,05000

Díl: 772

Kamenné dlažby

174 772401123R00

Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo š kmých stěn s lícem rovným, tloušťky do
30 mm včetně
Obklad soklů :

175 772512111R00

m

59,20000

m.č.102 : (3,7+7,5+5,5+7,5+3,7+21,4)-(0,8*2+1+3)

43,70000

m.č.105 : (3,3*2+5,25*2)-(0,8+0,8)

15,50000

Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou
rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně
vč. spárování

m2

128,62500

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností - Dlažba kamenná :
místnost č.102 : 21*5,3
místnost č.105 : 3,3*5,25

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky
176 998772101R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6
m
50 m vodorovně

MJ množství
t

cena / MJ

Celkem

9,33302

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
174,175,176,177, :
Součet: : 9,33302
177 58381300R

dlažba kamenná deska; žula; h = 20,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný

9,33000
m2

Žulová dlažba m.č.102,105 : 111,3+17
178 58386162R

deska soklová rovná; výška do 100 mm; tl. 30 mm; žula; povrch leštěný

128,30000
128,30000

m

62,16000

Obklad soklů :
m.č.102 : ((3,7+7,5+5,5+7,5+3,7+21,4)-(0,8*2+1+3))*1,05

45,89000

m.č.105 : ((3,3*2+5,25*2)-(0,8+0,8))*1,05

16,28000

Díl: 781

Obklady keramické

179 781475115RV1

Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených
do flexibilního tmele
Obklad keramický v.2,2 m :

m2

99,24100

výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností :

180 998781101R00

m.č.108 : 2,2*(1,95*2+3,35*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)

18,99000

m.č.109 : 2,2*(1,8*2+0,925*2)-0,7*1,97

10,61000

m.č.110 : 2,2*(1,8*2+0,925*2)-0,7*1,97

10,61000

m.č.111 : 2,2*(2,1*2+1,8*2)-0,8*1,97

15,58000

m.č.112 : 2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97

10,50000

m.č.113 : 2,2*(1,9*2+1,8*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)

11,95000

m.č.114 : 2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97

10,50000

m.č.115 : 2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97

10,50000

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m

t

1,66526

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
179,180, :
Součet: : 1,66526
181 597813663R

obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat

1,67000
m2

104,20305

Obklad keramický v.2,2 m :
výkres č.03 - půdorys 1.NP - tabu ka místností :
m.č.108 : (2,2*(1,95*2+3,35*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97))*1,05

19,94000

m.č.109 : (2,2*(1,8*2+0,925*2)-0,7*1,97)*1,05

11,14000

m.č.110 : (2,2*(1,8*2+0,925*2)-0,7*1,97)*1,05

11,14000

m.č.111 : (2,2*(2,1*2+1,8*2)-0,8*1,97)*1,05

16,36000

m.č.112 : (2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97)*1,05

11,03000

m.č.113 : (2,2*(1,9*2+1,8*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97))*1,05

12,54000

m.č.114 : (2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97)*1,05

11,03000

m.č.115 : (2,2*(1,8*2+0,9*2)-0,7*1,97)*1,05

11,03000

Díl: 782

Konstrukce z přírodního kamene

182 782131140RT1

Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene
tloušťky 25 a 30 mm
svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným

m2

269,88240

výkres č.03 - půdorys 1.NP a výkresy č.07 a 08 - pohledy na fasádu :

183 782631323RT1

Obklad fasády : 4*(8,54+5,25+1,5+10,5+1,5+5,25+8,54+21,8)(0,9*2*3+1*0,5*2+2*0,5+2*2,25+2,46*2,26*6+2,26*3)
obklad špalet a podhledů : 2,5*2+1,1+2,5*2+1,1+0,5*2+2+2,5*2+20,5*2+1+2,5*2+1,1+0,5*2+1,1

199,48000

Mezisoučet

269,88000

Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetů
tloušťky 25 a 30 mm
Parapetní deska -výkres č.12 - tabu ka kamenických výrobků :

70,40000

m2

3,54000

S1 : 2*0,3

0,60000

S2 : 2,45*0,2*6

2,94000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky
184 998782101R00

Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m

MJ množství
t

cena / MJ

Celkem

29,44081

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
182,183,184,185, :
Součet: : 29,44081
185 583-01

Deska obkladová štípaná žulová tl.3 cm

29,44000
m2

283,37652

výkres č.03 - půdorys 1.NP a výkresy č.07 a 08 - pohledy na fasádu :
Obklad fasády : (4*(8,54+5,25+1,5+10,5+1,5+5,25+8,54+21,8)(0,9*2*3+1*0,5*2+2*0,5+2*2,25+2,46*2,26*6+2,26*3))*1,05
obklad špalet a podhledů :
(2,5*2+1,1+2,5*2+1,1+0,5*2+2+2,5*2+20,5*2+1+2,5*2+1,1+0,5*2+1,1)*1,05
Mezisoučet
186 58382198R

obklad kamenný deska; žula; h = 20,0 mm; plocha 0,25 až 0,48 m2; povrch leštěný

209,46000
73,92000
283,38000
m2

3,71700

Parapetní deska -výkres č.12 - tabu ka kamenických výrobků :
S1 : 2*0,3*1,05

0,63000

S2 : 2,45*0,2*6*1,05

3,09000

Díl: 783

Nátěry

187 783225100R00

Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,

m2

9,47500

včetně pomocného lešení.

188 783226100R00

T-7 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-112 : 0,25*(0,7+2*2)

1,18000

T-8 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11. m.č.108-109,108-110,113-114,113-115 :
4*0,25*(0,7+2*2)
T-5 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-107-108,107-113 : 2*0,25*(0,8+2*2)

4,70000

T-6 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-111 : 0,25*(0,8+2*2)

1,20000

Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,

2,40000

m2

9,47500

T-7 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-112 : 0,25*(0,7+2*2)

1,18000

T-8 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11. m.č.108-109,108-110,113-114,113-115 :
4*0,25*(0,7+2*2)
T-5 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11 m.č.-107-108,107-113 : 2*0,25*(0,8+2*2)

4,70000

T-6 vnitřní dveře jednokřídlé dle specifikace výkres č.11.m.č.-107-111 : 0,25*(0,8+2*2)

1,20000

Díl: 784

Malby

189 784413301R00

Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m,
dvojnásobné s 1x bílením
podkladní vápenný nátěr nových omítek :

2,40000

m2

368,93050

výkres č.03 :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

190 784121201R00

16,74000

místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)

138,31000

Mezisoučet

468,17000

odpočet obkladů : -99,241

-99,24000

Mezisoučet

-99,24000

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná

m2

555,58450

výkres č.03 :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

cena / MJ

Celkem

16,74000

místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)

138,31000

Mezisoučet

468,17000

odpočet obkladů : -99,241

-99,24000

Mezisoučet

-99,24000

SDK podhledy :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Mezisoučet
191 784127101R00

Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné

186,65000
m2

186,65400

SDK podhledy :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

192 784125422R00

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné

m2

555,58450

výkres č.03 :
místnost č. 103 : 3,1*(2,8*2+3,75*2)-(0,8*1,97+0,5*2)

38,03000

místnost č. 104 : 3,1*(2+3,75*2)-(0,8*1,97*2+0,5*2)

25,30000

místnost č. 105 : 3,1*(3,3*2+5,25*2)-(0,8*1,97*2+2*1+2*2)

43,86000

místnost č. 106 : 3,1*(3,8*2+4,63*2)-(0,8*1,97+2*1+1*2,250+1,8*2)

42,84000

místnost č. 107 : 3,1*(3,15*2+1,85*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97)

24,89000

místnost č. 108 : 3,1*(3,35*2+1,95*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

28,03000
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

místnost č. 109 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 110 : 3,1*(1,8*2+0,925*2)

16,90000

místnost č. 111 : 3,1*(1,8*2+2,15*2)

24,49000

místnost č. 112 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 113 : 3,1*(1,9*2+1,85*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1*0,5)

18,42000

místnost č. 114 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č.115 : 3,1*(1,8*2+0,9*2)

16,74000

místnost č. 102 : 3,6*(20+23+3,7*2)-(2,469*2,25*6+2*2,2+0,8*1,97*2+1*2,25)

138,31000

Mezisoučet

468,17000

odpočet obkladů : -99,241

-99,24000

Mezisoučet

-99,24000

cena / MJ

Celkem

SDK podhledy :
výkres č.03 - půdorys 1.NP :
místnost.č. 102 : 21*5,3-5,5*1

105,80000

místnost č. 103 : 2,8*3,75

10,50000

místnost č. 104 : 2*3,75

7,50000

místnost.č. 105 : 3,3*5,25

17,33000

místnost č. 106 : 3,8*4,63

17,59000

místnost č. 107 : 1,85*3,15

5,83000

místnost č. 108 : 3,35*1,95

6,53000

místnost č. 109 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 110 : 1,8*0,925

1,67000

místnost č. 111 : 1,8*2,15

3,87000

místnost č. 112 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 113 : 1,9*1,85

3,52000

místnost č. 114 : 1,8*0,9

1,62000

místnost č. 115 : 0,9*1,8

1,62000

Mezisoučet

Díl: M43

Montáže ocelových konstrukcí

193 430941001R00

Montáž typových objektů zařízení staveniště

186,65000

100 kg

Stavební buňka , kontejner na nářadí : 2*10

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

194 979081111R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

20,00000
20,00000

t

118,53248

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,
135,136,137, :
138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165, :
166,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179,180,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,194, :
Součet: : 118,53248
195 979081121R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

118,53000
t

2 370,64960

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,
135,136,137, :
138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165, :
166,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179,180,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,194, :
Součet: : 2370,64960
196 979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

2 370,65000
t

118,53248

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,
135,136,137, :
138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165, :
166,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179,180,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,194, :
Součet: : 118,53248
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Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky
197 979082121R00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

MJ množství
t

cena / MJ

Celkem

118,53248

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,
135,136,137, :
138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165, :
166,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179,180,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,194, :
Součet: : 118,53248
198 979990001R00

Poplatek za skládku stavební suti

118,53000
t

118,53248

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
108,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,
135,136,137, :
138,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165, :
166,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179,180,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,194, :
Součet: : 118,53248
199 979990201R00

Poplatek za skládku azbestocementové výrobky
střešní kytina : 1,7466

118,53000
t

1,74660
1,75000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
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Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 02

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 721
Vnitřní kanalizace
1 721176102R00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40

MJ množství
m

cena / MJ

Celkem

15,50000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
čv 2, 3 : 15,5
2 721176103R00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50

15,50000
m

1,50000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
čv 2, 3 : 1,5
3 721176114R00

Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70

1,50000
m

3,50000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
čv 2, 3 : 3,5
4 721176115R00

Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100

3,50000
m

33,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
čv 2, 3 : 33
5 721176222R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100

33,00000
m

5,50000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
čv 2, 3 : 5,5
6 721176223R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125

5,50000
m

25,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
čv 2, 3 : 25
7 721176224R00

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150

25,00000
m

8,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
čv 2, 3 : 8
8 721194104R00

Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specif kaci

8,00000
kus

7,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
čv 2, 3 : 7
9 721194105R00

Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specif kaci

7,00000
kus

2,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
čv 2, 3 : 2
10 721194109R00

Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specif kaci

2,00000
kus

7,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
čv 2, 3 : 7
11 721223426R00

12 721290111R00

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným
kloubem na odtoku s živič límcem 123x123mm/115x115mm včetně dodávky materiálu
čv 2, 3 : 1
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125

7,00000
kus

1,00000
m

čv 2,3 : 84
13 721290112R00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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O: 01

Smuteční síň

R: 02

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

cena / MJ

Celkem

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, :
Součet: : 0,30386
15 55243555R

lapač střešních splavenin světlost 125 mm

0,30000
kus

čv 2, 4, 5 : 2
16 721 27-0001

Žaluziová klapka DN 100

2,00000
ks

čv 3 : 2

Díl: 722
17 722172632R00

2,00000

2,00000
2,00000

Vnitřní vodovod
Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně
svařované bez zednických výpomocí
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

m

91,00000

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
čv 6, 7 : 91
18 722172633R00

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně
svařované, bez zednických výpomocí
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

91,00000
m

35,00000

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
čv 6, 7 : 35
19 722172634R00

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně
svařované bez zednických výpomocí
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

35,00000
m

27,00000

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
čv 6, 7 : 27
20 722181213RT8

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d
25 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

27,00000
m

čv 6, 7 : 36
21 722181214RT8

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d
25 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

36,00000
m

čv 6, 7 : 55
22 722181215RU1

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d
32 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d
45 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m

25 722224112R00

26 722231283R00

m

kus

Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky
materiálu
čv 6, 7 : 3

kus

Ventil redukční, membránový, litinový, , DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu

kus

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

27,00000

27,00000

Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky
materiálu
čv 6, 7 : 1

čv 6, 7 : 1

35,00000

35,00000

čv 6, 7 : 27
24 722224111R00

55,00000

55,00000

čv 6, 7 : 35
23 722181215RW2

36,00000

1,00000

0

1,00000
3,00000
3,00000
1,00000
1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 02

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky
27 722237662R00

28 722237663R00

29 722290226R00

MJ množství

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně
dodávky materiálu
čv 6, 7 : 1

kus

Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně
dodávky materiálu
čv 6, 7 : 2

kus

Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50

cena / MJ

Celkem

1,00000
1,00000
2,00000
2,00000

m

153,00000

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
čv 6, 7 : 153
30 722290234R00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

153,00000
m

153,00000

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
čv 6, 7 : 153
31 734235122R00

Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

153,00000
kus

čv 6, 7 : 3
32 734235123R00

Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

3,00000
kus

čv 6, 7 : 3
33 738129413R00

Příslušenství solárních panelů expanzní nádoby , objem 18 l, PN 10, včetně dodávky materiálu

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m

3,00000
3,00000

kus

čv 6, 7 : 1
34 998722101R00

3,00000

1,00000
1,00000

t

0,89492

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, :
Součet: : 0,89492
35 722260001

Vodoměr domovní SV Qn 2,5, antimagnetická ochrana

0,89000
kus

čv 6, 7 : 1
36 724 24-0001

37 283771092R

38 283771093R

39 283771129R

40 283771151R

41 722230005

Cirkulační čerpadlo, dodávka a montáž, parametry. max.tlak 10 barů, výkon motoru 25W,,
ce ková hmotnost cca 1kg
čv 6, 7 : 1

1,00000
soubor

m

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm;
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
čv 6, 7 : 55

m

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm;
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
čv 6, 7 : 35

m

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm;
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
čv 6, 7 : 27

m

42 725119106R00

55,00000
55,00000
35,00000
35,00000
27,00000
27,00000

kus

1,00000
1,00000

Zařizovací předměty
Nádrže splachovací montáž nízkopoložené

kus

čv 2, 3, 6 : 3
43 725014131R00

36,00000
36,00000

čv 6, 7 : 1

Díl: 725

1,00000
1,00000

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm;
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
čv 6, 7 : 36

Ventil pojistný pružinový G 1

1,00000

Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm,
hloubka 510 mm výška 400 mm
čv 2, 3, 6 : 3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

3,00000
3,00000

soubor

3,00000
3,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 02

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky
44 725014141R00

45 725119306R00

MJ množství

Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360
mm hloubka 700 mm výška 480 mm
čv 2, 3, 6 : 1

soubor

Klozetové mísy montáž závěsné

soubor

Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém

Pisoár diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem

soubor

Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm

soubor

Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm

soubor

Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva

1,00000

6,00000
6,00000

soubor

čv 2, 3, 6 : 1
50 725219401R00

4,00000

1,00000

čv 2, 3, 6 : 6
49 725017153R00

4,00000

4,00000

čv 2, 3, 6, 7 : 1
48 725017134R00

1,00000

4,00000

čv 2, 3, 6 : 4
47 725122232R00

Celkem

1,00000

čv 2, 3, 6 : 4
46 725119401R00

cena / MJ

1,00000
1,00000

soubor

7,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
čv 2, 3, 6 : 7
51 725017138R00

Kryt sifonu keramický bílý

7,00000
soubor

čv 2, 3, 6 : 6
52 725019101R00

Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící

6,00000
soubor

čv 2, 3, 6 : 3
53 725339101R00

Výlevka diturvitová Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur

55 725819201R00

kus

Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez
připojovací trubičky, DN 10 mm
čv 6, 7 : 17

soubor

Ventily Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"

soubor

Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné

Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m

1,00000
1,00000

kus

3,00000
3,00000

kus

čv 6, 7 : 7
58 998725101R00

17,00000
17,00000

čv 6, 7 : 3
57 725829301R00

3,00000
3,00000

čv 6, 7 : 1
56 725829202R00

3,00000
3,00000

čv 2, 3, 6 : 3
54 725810401R00

6,00000

7,00000
7,00000

t

0,35236

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :
Součet: : 0,35236
59 725 29-0001

Madlo univerzální 600 mm, nerez

0,35000
ks

čv 2, 6 : 2
60 725 29-0002

Madlo toaletní sklopné, s držákem toaletního, papíru, nerez

2,00000
ks

čv 2, 6 : 1
61 725 29-0003

Zrcadlo s páčkou nastavitelné nerez
čv 2, 6 : 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 02

Zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky
62 725 86-0001

Sifon pro odvod kondenzátu s mechanickou zápach., uzávěrkou

MJ množství
soubor

čv 2 : 3
63 725 86-0002

Trychtýřový sifon

Stěnový ventil s připojením pro hadici DN 15

soubor

Baterie umyvadlová stojánková

ks

Baterie dřezová stěnová (pro výlevku)

kus

67 726211123R00

7,00000
7,00000

kus

čv 6, 7 : 3

Díl: 726

1,00000
1,00000

čv 6, 7 : 7
66 725820002

1,00000
1,00000

čv 6, 7 : 1
65 725820001

Celkem

3,00000

čv 2, 3 : 1
64 725810001

cena / MJ

3,00000

3,00000
3,00000

Instalační prefabrikáty
soubor
Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do
masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na
tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky
materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

4,00000

čv 2, 3, 6 : 4

4,00000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 03

Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 713
Izolace tepelné
1 713461121R00

Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za
studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí
a ohybů jednovrstvá
bez povrchové úpravy

MJ množství
m2

2,00000

cena / MJ

Celkem

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
2 722181215RT9

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d
28 mm
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

m

55,00000

3 998713101R00

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

t

0,00495

m

2,00000

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,2,3, :
Součet : 0,00495
4 72218121.001

Díl: 731

Tepelná izolace hydrauli.vyrovnávače pásy z pěnového polyetylenu, tl. 50 mm, šíře 100 mm,bez,
povrchu, šedočer.barva
v.č. 04 : 2

2,00000

Kotelny

5 731249312R00

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření

soubor

m.č. 103 : 1
6 731341130R00

Hadice napouštěcí pryžové D 16/23

1,00000
m

m.č. 103 : 5
7 731412111R00

8 731412121R00

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního
nástavce systém 60/100 mm
m.č.103 : 1

sada

Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, vodorovné odkouření koaxiální 1,0 m, systém
60/100 mm
Prodlužovací kus odkouření pro PK, průměr 60/100 mm, PP :

sada

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m

5,00000
5,00000
1,00000
1,00000

m.č.103 : 2
9 998731101R00

1,00000

2,00000

2,00000
t

0,06670

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :
Součet : 0,06670
soubor

1,00000

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni

h

4,00000

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška

h

24,00000

regulace ke kotlům regulátor ekvitermní; pro kotel plynový závěsný; digitální s týdenním časovým
programem, kabelové venkovní čidlo, pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v
nepřímotopném zásobníku
m.č. 103 : 1

kus

1,00000

Směšovací modul ekvitermní regulátor

kus

10 73141211.01

Montáž odkouření

11 904

R01

12 904

R02

13 405412011R

14 405412090.01

0,07000

1,00000

m.č. 103 : 1
15 405412090.02

Přídavný elektrický modul

1,00000
kus

m.č. 103 : 1
16 48417631.01

Závěsný kondenzační kotel, rozsah tepelného výkonu 3,3-14,9 kW při TV 50/30°C
m.č. 103 : 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 03

Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky
17 48481332R

18 48481339R

19 48481395.AR

Díl: 732
20 732111125R00

MJ množství

příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-svislé odkouření vč.
střešního nástavce pr. 60/100 mm, provedení černé, PP
Svislé odkouření vč. střeš. nástavce pro kond. plyn. kotel, průměr 60/100 mm, PP, černé
provedení :
m.č.103 : 1

kus

příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-otvor revizní, pr. 60/100
mm PP
m.č. 103 : 1

kus

příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření-střešní průchodka pro vodorovnou
střechu
m.č. 103 : 1

kus

22 732111314R00

Celkem

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Strojovny
Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80
Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

kus

v.č. 04 : 1
21 732111312R00

cena / MJ

1,00000

1,00000

1,00000

Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20
v.č. 04 : 1

kus

Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles
trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25
v.č. 04 : 5

kus

1,00000
1,00000
5,00000
5,00000

23 732219301R00

Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l

soubor

1,00000

24 732331512R00

Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 12 l

soubor

1,00000

m.č. 103 : 1
25 732429111R00

Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25

26 998732101R00

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m

1,00000
soubor

1,00000

t

0,16420

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, :
Součet : 0,16420

0,16000

27 42610904R

čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; jednofázové, bezucpávkové; použití pro
otopné systémy, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody; druh čerpané kapaliny řídké, čisté
neagresivní a nevýbušné kapaliny, TUV, chladící kapaliny; průtok Q do 0,95 l/s; výtlač. DN 25
mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.dé ka l = 180 mm; napájecí napětí
230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

kus

1,00000

28 484322305R

zásobník s nepřímým ohřevem TV celkový objem zásobníku+vým.tepla 117 l; stacionární,
kruhový; průtok odebírané TV 1,4 m3/hod; V x Š x H/V x pr. D 850 x pr.590 mm; max.povolená
teplota teplé vody 85 °C; výkon topné spirály 11 kW; min.doba ohřevu na 60°C 23,3 minut;
výstup,vstup topné vody R 1; připojení potrubí R 3/4; vnitř.nádoba ocel,smalt,s ochrannou
hořčíkovou anodou; max.provozní tlak 10 bar; topná plocha výměníku tepla 0,70 m2; objem vody
ve výměníku tepla 4 8 l
Včetně připojovací skupiny bez regulace tlaku vody : 1

kus

1,00000

Díl: 733
29 733163101R00

1,00000

Rozvod potrubí
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních
pájecích tvarovek
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

m

1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
v.č. 04 : 1
30 733163103R00

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních
pájecích tvarovek
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

1,00000
m

1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
v.č. 04 : 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 03

Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky
31 733163104R00

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních
pájecích tvarovek
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

MJ množství
m

cena / MJ

Celkem

2,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
v.č. 04 : 2
32 733163105R00

Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních
pájecích tvarovek
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

2,00000
m

55,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

33 733190106R00

m.č. 103 : 15

15,00000

m.č. 104 : 12

12,00000

m.č. 105 : 12

12,00000

m.č. 106 : 16

16,00000

Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32

m

59,00000

m

59,00000

t

0,37181

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
34 733190219R00

Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

35 998733101R00

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
30,31,32,33,34,35,36, :
Součet : 0,37181

36 73323000.01

Příplatek k cenám měděného potrubí za kompenzátory tvaru U, L a Z s hladkými ohyby

37 73323000.02

Zednické výpomoci

0,37000
ks
soubor

Zhotovení prostupů stěnou, drážek, zednické začištění : 1

Díl: 734

2,00000
1,00000
1,00000

Armatury

38 734209124R00

Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu

kus

1,00000

39 734215132R00

Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu

kus

4,00000

v.č. 04 : 4
40 734235223R00

Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu

4,00000
kus

v.č. 04 : 6
41 734245123R00

Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

6,00000
kus

v.č. 04 : 2
42 734293273R00

Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus

Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

1,00000
1,00000

kus

v.č. 04 : 7
44 734295213R00

2,00000
2,00000

v.č. 04 : 1
43 734295321R00

6,00000

7,00000
7,00000

kus

v.č. 04 : 1

1,00000
1,00000

45 734293111R00

Ventil směšovací třícestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky materiálu

kus

1,00000

46 734411141R00

Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm,
včetně dodávky materiálu
v.č. 04 : 2

kus

2,00000

47 998734101R00

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m

2,00000
t

0,01867

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 03

Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

Součet : 0,01867
48 732331921U00

Bezpečnost uzávěr G 3/4 měření tlak

kus

v.č. 04 : 1
49 73422721.001

Příložný termostat IVAR.AC 614, rozsah +20°C až +90°C, napětí 230 V, nastavit 50°C

50 736110006R00

Celkem

1,00000
1,00000

ks

v.č. 04 : 1

Díl: 736

cena / MJ

0,02000

1,00000
1,00000

Podlahové vytápění
Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku, včetně dodávky materiálu

m2

169,00000

pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně,
montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.
51 998736101R00

Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m

t

0,59995

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 04

Domovní plynovod

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 723
Vnitřní plynovod
1 723120203R00

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20

MJ množství
m

cena / MJ

Celkem

14,00000

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
m.č.103 : 14
2 723120204R00

Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25

14,00000
m

2,00000

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
ve skříni v obvodové zdi : 2
3 723150367R00

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm

2,00000
m

m.č. 103 : 0,3
4 723160204R00

Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu

0,30000
0,30000

soubor

1,00000

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,
Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.
ve skříni v obvodové zdi : 1
5 723160334R00

Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"

1,00000
soubor

ve skříni v obvodové zdi : 1
6 723190203R00

Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20

1,00000
1,00000

soubor

1,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
m.č. 103 : 1
7 723234221RM5

8 723237214R00

1,00000

Regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace, tlak vstupní min 0,500 bar, tlak vstupní
max 4 00 bar tlak výstupní max 0 002 bar průtok 6 m3/hod včetně dodávky materiálu
ve skříni v obvodové zdi : 1

kus

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu

kus

1,00000

v.č. 03 : 1
9 723237215R00

Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu

R00

11 998723101R00

1,00000

0

1,00000
kus

v.č. 03 : 1
10 904

1,00000

1,00000
1,00000

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

h

12,00000

Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m

t

0,23996

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, :
Součet: : 0,23996

Díl: 783
12 783424340R00

0,24000

Nátěry
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a
základním nátěrem
na vzduchu schnoucí

m

16,00000

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 05

Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 713
Izolace tepelné
1 713411121R00

Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací
pásy) připevněnými ocelovým drátem jednovrstvá
bez povrchové úpravy

MJ množství
m2

22,00000

m2

22,00000

cena / MJ

Celkem

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
2 63151671R

Díl: 728

rohož, pas izolační lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie
vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 55,00 kg/m3; hydrofobizováno

Vzduchotechnika

3 728112111R00

Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm

m

4,00000

4 728112112R00

Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm

m

34,00000

5 728115111R00

Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do
průměru d 100 mm

m

6,00000

6 728115112R00

Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do
průměru d 200 mm

m

3,00000

7 728212112R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku

kus

6,00000

8 728212212R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo
pravoúhlého přechodu

kus

7,00000

9 728212311R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - jednostranné nebo
oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu

kus

2,00000

10 728212312R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo
oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu

kus

6,00000

11 728212313R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo
oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu

kus

2,00000

12 728212411R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - škrticí nebo zpětné
klapky

kus

1,00000

13 728212412R00

Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrticí nebo zpětné
klapky

kus

3,00000

14 728312122R00

Montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm

kus

4,00000

15 728411314R00

Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,200 m2,

kus

4,00000

16 728413521R00

Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm

kus

6,00000

17 728614611R00

Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 100 mm

kus

1,00000

DN 100, 95 m3/h při 0 Pa, 230 V, 13 W s doběhem : 1
18 728616212R00

Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d
200 mm
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, včetně pružné manžety - 2ks :

1,00000
kus

1000 m3/h při 0Pa, 132 W, 230 V, 0,55 A : 2

3,00000

2,00000

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, včetně pružné manžety - 2ks :
350 m3/h při 0Pa, 26 W, 230 V, 0,11 A : 1
19 998728201R00

Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m

1,00000
%

670,57600

hod

16,00000

vodorovně do 50 m
20 7280000.01

Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

21 7280000.02

materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí

%

15,00000

22 7280000.03

Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení

%

5,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 44 z 72

Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 05

Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky
23 429117.01

Axiální ventilátor stěnový DN 100

MJ množství
kus

DN 100, 95 m3/h při 0 Pa, 230 V, 13 W s doběhem : 1
24 4291217.01

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125

cena / MJ

Celkem

1,00000
1,00000

kus

1,00000

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, včetně pružné manžety - 2ks :
350 m3/h při 0Pa, 26 W, 230 V, 0,11 A : 1
25 4291217.02

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 200

1,00000
kus

2,00000

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, včetně pružné manžety - 2ks :
1000 m3/h při 0Pa, 132 W, 230 V, 0,55 A : 2

2,00000

26 4295330101R

žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné
konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů nýtů

kus

2,00000

27 4295330115R

žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 315 x 500 mm; rám - ocel.profil, výplň profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 6 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné
konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů nýtů

kus

2,00000

28 4297266.001

talířový ventil DN 100 univerzální, přívodní, odvodní

kus

6,00000

29 42972670169.01

600x200 plenum box izol. s horizontálním př

ks

4,00000

30 42972670169R

vyústka obdélníková průmyslová; počet řad 2; s nastavitelnými listy s roztečí 20 mm, horizontální
(přední listy horizontální, zadní vertikální); mater. ocelový plech, nátěr RAL 7035 šedá; regulace
není; 600 x 200 mm

kus

4,00000

31 4297610.001

Tlumič hluku kruhový DN125/600

kus

2,00000

32 4297610.002

Tlumič hluku kruhový DN200/600

kus

2,00000

33 4297610.003

Tlumič hluku kruhový DN200/900

kus

2,00000

34 42981270R

trouba do potrubí vzduchotechn ky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, dé ka 1000
mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus

4,00000

35 42981281R

trouba do potrubí vzduchotechn ky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 125, dé ka 1000
mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus

10,00000

36 42981292R

trouba do potrubí vzduchotechn ky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, dé ka 1000
mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus

6,00000

37 42981303R

trouba do potrubí vzduchotechn ky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 200, dé ka 1000
mm; rozsah teplot -40 až 70 °C

kus

18,00000

38 42981789R

trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d
= 100 dé ka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus

6,00000

39 42981816R

trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d
= 150 dé ka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus

3,00000

40 429822003R

tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 125 mm; materiál ocel; povrch pozink;
se 4-mi segmenty

kus

2,00000

41 429822007R

tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink;
se 4-mi segmenty

kus

4,00000

42 429823002R

tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 100 mm, d1=100 mm; materiál
ocel; povrch pozink

kus

2,00000

43 429823004R

tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 125 mm, d1=100 mm; materiál
ocel; povrch pozink

kus

4,00000

44 429823013R

tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 160 mm, d1=160 mm; materiál
ocel; povrch pozink

kus

2,00000

45 429823018R

tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 200 mm, d1=150 mm; materiál
ocel; povrch pozink

kus

2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 05

Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

46 42985307.001

Záslepka potrubí DN 100

kus

1,00000

47 42985307.002

Záslepka potrubí DN 200

kus

2,00000

48 42985323.01

Přechod kruhový osový kovový 125/100

kus

1,00000

49 42985323.02

Přechod kruhový osový kovový 200/150

kus

6,00000

50 4298551.001

Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 100

kus

1,00000

51 4298551.002

Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 125

kus

1,00000

52 4298551.003

Zpětná klapka pro kruhové potrubí DN 200

kus

2,00000

cena / MJ

Celkem

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 06

Elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 01
Elektroinstalace vnitřní
1 1

Trubka ohebná PVC 32mm

2 2

Lišta vkládací LV 40x40

3 3

MJ množství
m

25,00000

m

5,00000

Krabice přístrojová hl. 42mm pro vícenásobné rámečky

ks

39,00000

4 4

Krabice přístrojová dvouplášťová

ks

10,00000

5 5

Krabice rozvodná s víčkem a se svorkovnicí

ks

14,00000

6 6

Krabice KT 250

ks

1,00000

7 7

Krabice rozvodná IP54 se svorkov., 117x117x58mm, víčko šroub.

ks

7,00000

8 8

Podlahová krabice

ks

2,00000

9 9

Víko se závěsy

ks

2,00000

Krabice přístrojová

ks

8,00000

hod

25,00000

10 10

Díl: ON
11 005231010R

vč. krytů a ohybů

hl. 50mm
hl. 42mm

cena / MJ

Celkem

Ostatní náklady
Revize

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
výchozí revize : 25

Díl: 01

25,00000

Elektroinstalace vnitřní

12 11

Krycí deska 3x3

ks

6,00000

13 12

Záslepka

ks

2,00000

14 13

Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby

ks

8,00000

15 14

Kabel CYKY 3Cx1.5

m

523,00000

16 15

Kabel CYKY 5Cx1.5

m

545,00000

17 16

Kabel CYKY 3Cx2.5

m

455,00000

18 17

Kabel CYKY 5Cx2.5

m

16,00000

19 18

Kabel CYKY 4Bx10

m

15,00000

20 19

Kabel JYTY 2Dx1

m

38,00000

21 20

Kabel JYTY 4Dx1

m

466,00000

22 21

Vodič CY 6

m

72,00000

23 22

Vodič CYA 16

m

98,00000

24 23

Šňůra CGSG 3Cx1.5

m

12,00000

25 24

Svorka na potrubí + Cu páska

ks

4,00000

26 25

Svorkovnice hlavního pospojování PAS

ks

1,00000

27 26

Vypínač jednopólový se signalizační doutnavkou komplet bílý

ks

1,00000

Díl: 02

Svítidla
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 06

Elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

28 A

svítidlo nástěnné LED 17W, 2000lm, 4000K, RA=80, IP65, hliníkové tělo, tvrzené pískované
sklo,, grafitové

ks

8,00000

29 B

svítidlo zemní LED 19W, 2300lm, 4000K, RA=80, IP67, nerezové, optika 15°, směrovatelné,
pojezdové, 4000kg

ks

8,00000

30 C

svítidlo vestavné LED 31W, 3700lm, 4000K, RA=80, IP20/IP43, opálový difuzor, bílé

ks

12,00000

31 D

svítidlo vestavné LED 31W, 3700lm, 4000K, RA=80, IP20/IP43, opálový difuzor, bílé

ks

2,00000

32 E1

svítidlo vestvané LED 22W, 1200lm, 3000K, RA=80, IP20, 24°, směrovatelné, bílé

ks

2,00000

33 E2

svítidlo vestvané LED 50W, 3100lm, 3000K, RA=80, IP20, 40°, směrovatelné, bílé

ks

5,00000

34 F1

svítidlo vestvané LED 23W, 2150lm, 4000K, RA=80, IP44, bílé

ks

8,00000

35 F2

svítidlo vestvané LED 35W, 2800lm, 4000K, RA=80, IP44, bílé

ks

5,00000

36 G1

systémové přisazené svítidlo 2x21W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo,, IP20, stmívatelné, bílé

ks

6,00000

37 G2

systémové přisazené svítidlo 1x21W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo,, IP20, stmívatelné, bílé

ks

6,00000

Díl: 04

Celkem

Rozvaděč RP

38 1

Označovací lišta

ks

1,00000

39 2

Obal na výkresy

ks

1,00000

40 3

Popisný štítek

ks

40,00000

41 4

Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2

ks

1,00000

42 5

Jistič jednofázový B10/1

10kA

ks

14,00000

43 6

Jistič jednofázový B16/1

10kA

ks

9,00000

44 7

Jistič jednofázový C1/1

10kA

ks

1,00000

45 8

Jistič jednofázový C2/1

10kA

ks

4,00000

Díl: 05

cena / MJ

0

Ozvučení

46 Pol__1

Mixážní zesilovač 240W - 100V výstup / nízkoimpedanční výstup 4 - 16 ohm, 3 m krofonní vstupy
ks
1,00000
s, konektory J6,3 (phantomové napájení pouze pro 1. vstup), 2 linkové vstupy AUX, linkový
výstup REC
Na vstup č. 1 lze připojit mikrofonní stanici s tlačítkem pro zahájení hlášení (konektor DIN5) - funkce prioritního hlášení. Nastavení hlasitosti každého vstupu,
tónové korekce, master hlasitost, napájení 230V AC / 24V DC.

47 Pol__2

Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB. Kompatibilní média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD,
ks
1,00000
DVDR, DVDRW., Audio formáty: Audio CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA. Sloty USB a
SD jsou k dispozici jak na
čelním, tak na zadním panelu přehrávače. Maximální počet skladeb až 9999, velikost paměťové karty může být až 32 GB, formát FAT32. Digitální audio
výstup S/PDIF (TOSLINK a COAX). Symetrický XLR a nesymetrický RCA analogový audio výstup s regulací výstupní úrovně. Přehrávač je vybaven
sériovým rozhraním RS-232, součástí je také IR dálkové ovládání.

48 Pol__3

M krofonní stanice PTT, dva režimy tlačítka, všesměrový dynamický mikrofon, impedance 600
ohm, kabel, 2,5 m zakončený konektorem DIN5, na kterém je navíc k dispozici spínací kontakt od
tlačítka PTT
(piny 4-5), symetrické zapojení signálové cesty.

ks

1,00000

49 Pol__4

2pásmový designový reprobox 6,5"+1", 60W @ 100V / 150W @ 16ohm, asymetrický zvukovod
Vari-Throat,, ochrana proti přetížení, i pro venkovní instalaci, včetně kloubového držáku v barvě
reproboxu černý
,

ks

9,00000

50 Pol__5

SCY 2x1,5 reproduktorový audio kabel, transparentní dvojlinka

m

96,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 06

Elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

51 Pol__6

16mm, trubka ohebná

m

80,00000

52 Pol__7

Rozvaděč nástěnný jednodílný 6U/500mm celoskleněné dveře

ks

1,00000

53 Pol__8

Police

ks

1,00000

54 Pol__9

Propojovací materiál

ks

1,00000

55 Pol__10

Profesionální mikrofonní kabel, metráž, extrémně ohebný, izolace: PE(polytheylen), průměr:
6 15mm kapacita kabelu: 60pF/m kapacita sťínění: 110pF/m barva: černá

m

15,00000

56 Pol__11

Drobný materiál

ks

5,00000

Díl: 04

Jistič jednofázový C6/1

10kA

ks

4,00000

58 10

Jistič jednofázový C10/1

10kA

ks

2,00000

Hromosvod

59 1

Drát AlMgSi 8 mm

m

165,00000

60 2

Drát FeZn 8 mm

m

5,00000

61 3

Drát FeZn 10 mm

m

15,00000

62 4

Pásek FeZn 30/4 mm

m

64,00000

63 5

Podpěra vedení PV 17

ks

40,00000

64 6

Podpěra vedení PV 21C

ks

105,00000

65 7

Jímací tyč AlMgSi JR2,0

ks

1,00000

66 8

Svorka spojovací SS - nerezová

ks

36,00000

67 9

Svorka zemnící pásek - drát SR 03

ks

14,00000

68 10

Svorka zkušební SZ - nerezová

ks

5,00000

69 11

Svorka okapová SO - nerezová

ks

1,00000

70 12

Svorka k jímací tyči SJ01- nerezová

ks

1,00000

71 13

Ochranný úhelník OÚ

ks

5,00000

72 14

Držák ochranného úhelníku do zdiva DUZ

ks

10,00000

73 15

Označení svodu štítkem

ks

5,00000

74 16

Tvarování montážního dílu

ks

10,00000

75 17

Hmoždinka do 10mm

ks

50,00000

76 Pol__19

Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)

%

0,03000

77 Pol__20

GPP 2%

%

0,02000

ks

1,00000

Díl: 04
78 11

Celkem

Rozvaděč RP

57 9

Díl: 07

cena / MJ

(z položek celkem)

Rozvaděč RP
Jistič třífázový B16/3

10kA
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 06

Elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

79 12

Instalační relé 16A/230V 1zap.

ks

4,00000

80 13

Svorka řadová RSA 1,5 A

ks

42,00000

81 14

Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN)

ks

1,00000

82 15

Rozvodnice pod omítku pro 120 přístrojových modulů

ks

1,00000

83 16

Přepěťová ochrana 90kA 1.+ 2. stupeň (TN-S)

ks

1,00000

84 17

Propojovací lišta třífázová, 63A

mod

44,00000

85 18

Výstražná tabulka

ks

1,00000

86 Pol__20

Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)

%

0,03000

87 Pol__21

Dopravné 6%

%

0,06000

Díl: 02

slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5

(z položek celkem)

cena / MJ

Celkem

Svítidla

88 G3

systémové přisazené svítidlo 2x28W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo IP20 stmívatelné bílé

ks

2,00000

89 G4

systémové přisazené svítidlo 3x21W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo,, IP20, stmívatelné, bílé

ks

6,00000

90 G5

systémové přisazené svítidlo 3x28W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo,, IP20, stmívatelné, bílé

ks

4,00000

91 G6

systémové přisazené svítidlo 1x28W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo,, IP20, stmívatelné,

ks

4,00000

92 G7

systémové přisazené svítidlo 1x14W SEAMLESS, vyzařování 90°+90°, opálový difuzor, hliníkové
tělo IP20 stmívatelné bílé

ks

2,00000

93 G7

systém stmívání pro svítidla G, ovladače, řídící jednotka, nastavení

kpl

1,00000

Díl: 01

Elektroinstalace vnitřní

94 27

Přepínač střídavý komplet bílý

ks

5,00000

95 28

Přepínač řazení 6+6 komplet bílý

ks

3,00000

96 29

Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou komplet bílý

ks

2,00000

97 30

Zásuvka domovní komplet bílá

ks

7,00000

98 31

Dvojzásuvka domovní komplet bílá

ks

12,00000

99 32

Zásuvka domovní s přepěťovou ochranou komplet bílá

ks

1,00000

100 33

Trojtalčítko na povrch

ks

1,00000

101 34

Montáž, zapojení rozvaděče RE

ks

1,00000

102 35

Montáž, zapojení rozvaděče RP

ks

1,00000

103 36

Montáž, zapojení, nastavení prostorového regulátoru teploty

ks

9,00000

104 37

Montáž, zapojení, nastavení regulátoru ÚT

ks

1,00000

105 38

Zapojení podlahového rozdělovače ÚT

ks

1,00000

106 39

Zapojení cirkulačního čerpadla

ks

2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 50 z 72

Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 01

Smuteční síň

R: 06

Elektroinstalace vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky
107 40

MJ množství

Montáž a zapojení čidla teploty

ks

4,00000

Díl: 03

Specifikace - rozvaděče

108 1

Rozvaděč RE1/0 (ET, hl. jistič 3/25)

ks

1,00000

109 2

Rozvaděč RP

ks

1,00000

Díl: 01

Elektroinstalace vnitřní

110 41

Montáž svítidla

ks

84,00000

111 42

Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí

ks

2,00000

112 43

Hmoždinka do 10mm

ks

180,00000

113 44

Přesun specif kací 1%

%

0,01000

114 Pol__46

Materiál podružný 3% (z pol. materiál mezisoučet)

%

0,03000

115 Pol__47

GPP 6%

%

0,06000

(z položek celkem)

cena / MJ

Celkem

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 02

Přípojka vody

R: 01

Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 132201211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

96,64000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
čv C3 : 0,8*68,5*1,6+0,8*7*1,6
96,64000
2 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

96,60000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
3 162701101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3

6,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
4 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3 z horniny 1 až 4

m3

102,60000

5 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3

6,00000

6 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

78,60000

m3

12,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
7 175101101R00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,
8 175101109R00

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny

m3

12,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,

Díl: 4
9 451572111R00

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

m3

6,00000

m

10,00000

m

71,00000

m

81,00000

v otevřeném výkopu,

Díl: 8
10 871151121R00

Trubní vedení
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm
v otevřeném výkopu,

11 871161121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm
v otevřeném výkopu,

12 892241111R00

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
13 892233111R00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm

m

81,00000

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
14 899711121R00

Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm

15 28613741R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 25,0 mm; s = 2,30 mm;
l = 100 000,0 mm

16 28613780R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00
mm; l = 12 000 0 mm

m

71,00000

17 34140926R

vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1;
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm;
odolnost proti šíření plamene
čv C3 : 156

m

156,00000

18 42228252R

šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1", (vnější pr. potrubí 32 mm); provedení - na
obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; těleso
tvárná litina
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 02

Přípojka vody

R: 01

Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

čv 6 : 1
19 42273553R

20 422913332R

21 42291410R

22 42291510R

pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit na
odbočce G 1" 5/4" 6/4"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina ocel azbestocementové
čv 6 : 1

kus

23 900

Celkem

souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN
1"-2"; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE,
ovl čtyřhran z litiny vnitřní teleskop ze zink oceli
čv 6 : 1

kus

poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého
asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm
čv 6 : 1

kus

deska podkladová pro venti kové a šoupátkové poklopy; plastové

kus

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

čv 6 : 1

Díl: 991

cena / MJ

1,00000

1,00000
1,00000

Hodinové zúčtovací sazby
R04

Díl: 725
24 725819201R00

Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7

h

16,00000

soubor

1,00000

Zařizovací předměty
Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"
čv 6, 7 : 1

Díl: M23
25 230220001R00

1,00000

Montáže potrubí
Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

kus

1,00000

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 03

Přípojka jednotné kanalizace

R: 01

Přípojka jednotné kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 132201211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

81,04800

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 0,8*(32*1,43+10*1,45+5*1,5+8,5*1,6+3,5*1,5+8,5*1,4+2*1,4)
81,05000
2 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

81,00000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
3 162701101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3

6,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
4 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3 z horniny 1 až 4

m3

87,00000

5 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3

6,00000

6 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

63,00000

m3

12,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
7 175101101R00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,
8 175101109R00

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny

m3

12,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,

Díl: 4
9 451572111R00

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

m3

6,00000

m

12,00000

v otevřeném výkopu,

Díl: 8
10 892561111R00

Trubní vedení
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
do DN 125 mm
vodou nebo vzduchem,
čv C3, 2 : 12

11 892571111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
do DN 200 mm
vodou nebo vzduchem,

12,00000
m

čv C3, 2 : 57
12 894411131R00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z
cementu portlandského nebo struskoportlandského na potrubí DN přes 300 do 400 mm
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

57,00000
kus

čv C3, 2, : 1
13 899104111R00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg

kus

1,00000
1,00000

soubor

1,00000

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l =
1000 0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

kus

2,00000

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l =
5000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l =
1000,0 mm

kus

14 592-00007

MTŽ uličních vpustí - 20% dodávky

15 28611141.AR

17 28611151.AR

1,00000

1,00000

čv C3, 2 : 1

16 28611144.AR

57,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 5
18 28611152.AR

19 28611153.AR

20 28611154.AR

21 28611156.AR

22 28611157.AR

23 28611158.AR

24 28611159.AR

25 28651652.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l =
2000 0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 4

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l =
3000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l =
5000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l =
1000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l =
2000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l =
3000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1

kus

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l =
5000,0 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 4

kus

koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem

kus

koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem

koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem

koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem

redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová

redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová

redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová

33 28651709.AR

34 28651833.AR

kus

kus

kus

1,00000

1,00000
1,00000

kus

1,00000
1,00000

kus

1,00000
1,00000

kus

1,00000
1,00000

odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; l = 500 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm;
DN2 200 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1

kus

zátka hrdlová DN 200,0 mm; PVC

kus

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,00000

1,00000

kus

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 3

2,00000

1,00000

odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm;
DN2 150 mm
čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2

trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm

4,00000

2,00000

2,00000
2,00000
1,00000
1,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2
35 286971402R

1,00000

4,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
32 28651705.AR

2,00000

1,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
31 28651693.AR

1,00000

2,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
30 28651692.AR

2,00000

1,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
29 28651691.AR

2,00000

2,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
28 28651667.AR

4,00000

2,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 1
27 28651662.AR

Celkem

4,00000

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 2
26 28651660.AR

cena / MJ

5,00000

2,00000
2,00000

kus

3,00000
3,00000

Stránka 55 z 72

Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 03
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Přípojka jednotné kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky
36 28697146R

poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání

MJ množství
kus

čv C3, 2, 3, 4, 5 : 3
37 286971674R

38 286971683R

39 55243442R

dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h
= 611 mm; DN žlabu 160 mm
čv C3, 2 : 1

kus

dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °;
DN = 478 0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm
čv C3, 2 : 2

kus

poklop šachtový

kus

Uliční mříž s rámem 500x500 D 400

prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm

vpust kanalizační

44 592238510R

ks

kus

kus

47 59224361.AR

48 59224364.AR

Díl: 99
49 998276101R00

1,00000

1,00000
1,00000

kus

dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň

kus

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

ks

čv C3, 3 : 1
46 59224353.AR

1,00000

1,00000

skruž betonová uliční vpusti, středová; se sifonem PVC DN 200; kruhová; l = 555 mm; d = 450
mm
čv C3, 3 : 1

Kalový koš - kulatý A4 - pozink

1,00000

1,00000

čv C3, 3 : 1
45 592-00006

2,00000

1,00000

čv C3, 3 : 1
43 5922386327R

1,00000

2,00000

čv C3, 3 : 1
42 59223858R

3,00000

1,00000

čv C3, 3 : 1
41 59223864R

Celkem

3,00000

čv C3, 2 : 1
40 592-00001

cena / MJ

1,00000
1,00000

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h =
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
čv C3, 2 : 1

kus

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2;
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
čv C3, 2 : 1

kus

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
čv C3, 2 : 1

kus

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu

t

12,16726

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4
3,44, :
45,46,47,48, :
Součet: : 12,16726

Díl: 991
50 900

Díl: 721
51 721 22-0001

12,17000

Hodinové zúčtovací sazby
HZS, Práce v tarifní třídě 7

h

24,00000

soubor

1,00000

Vnitřní kanalizace
Podlahová vpusť s rámem i mřížkou z litiny 150x150, (pro hřbitovní kašnu)
čv 2, 3 : 1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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R: 01

Přípojka jednotné kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky
52 721 22-0002

Hřbitovní kašna kamenná (D+M)
čv C3, 2, 6 : 1

MJ množství
soubor

cena / MJ

Celkem

1,00000
1,00000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 04

STL plynovod a plynovodní přípojka

R: 01

STL plynovod a plynovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 113108312R00

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm

MJ množství
m2

0,6*30
2 132201211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

cena / MJ

Celkem

18,00000
18,00000

m3

18,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3

18,00000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
4 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

1,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
5 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3

19,50000

6 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3

1,50000

7 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

13,50000

m3

3,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
8 175101101R00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,
9 175101109R00

Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny

m3

3,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,

Díl: 4
10 451572111R00

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

m3

1,50000

m2

18,00000

v otevřeném výkopu,

Díl: 56
11 564681111R00

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm
s rozprostřením a zhutněním

12 564851111R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2

18,00000

13 565151111R00

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,
tloušťka po zhutnění 70 mm
s rozprostřením a zhutněním

m2

18,00000

m2

18,00000

Díl: 57
14 573111111R00

Kryty štěrkových a živičných komunikací
Postř k živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2
z asfaltu silničního

15 573231110R00

Postř k živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2

18,00000

16 577112124R00

Beton asfaltový z modif kovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm,
plochy přes 1000 m2

m2

18,00000

17 577141122R00

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm,
plochy přes 1000 m2

m2

18,00000

m

61,20000

Díl: 91
18 919723212R00

Doplňující práce na komunikaci
Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,
30*2+0,6*2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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STL plynovod a plynovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky
19 919731122R00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm

MJ množství
m

61,20000

m

61,20000

t

4,75200

cena / MJ

Celkem

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
20 919735113R00

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm
včetně spotřeby vody

Díl: D96
21 979083117R00

Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, :
Součet : 4,75200

22 979083191R00

Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m

4,75000
t

190,08000

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, :
Součet : 190,08000
23 979990113R00

Poplatek za skládku obalovaný asfalt

190,08000
t

4,75200

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, :
Součet : 4,75200

Díl: M23

4,75000

Montáže potrubí

24 899731113R00

Signalizační vodič CYY, 4 mm2

m

30,00000

25 230180010R00

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9

m

3,00000

26 230180022R00

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7

m

25,00000

27 230180069R00

Montáž trubních dílů PE, PP, D 63

kus

3,00000

28 230230016R00

Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50

m

28,00000

29 2301800.001

Napojení na stávající plynovod

soubor

1,00000

v.č. 02 : 1

1,00000

30 89973111.02

Připevnění signalizačního vodiče vč. propojení

m

30,00000

31 8997312.001

Montáž - položení výstražné fólie

m

30,00000

32 8997312.002

Montáž rámu s dviřky pro regulátor a plynoměr

soubor

1,00000

33 8997312.003

Montáž ISIFO kohoutu vč. příslušenství

soubor

1,00000

34 8997312.004

Montáž ochranného potrubí vč. příslušenství

soubor

2,00000

35 8997312.005

Zednické výpomoce

soubor

1,00000

36 27344387R

manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 110 mm; DN 50; DN
chráničky 100
v.č. 02 : 2

kus

2,00000

37 28314146.AR

fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m

2,00000
m

v.č. 02 : 30
38 28613952.AR

trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 6000,0 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 04

STL plynovod a plynovodní přípojka

R: 01

STL plynovod a plynovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

v.č. 02 : 3
39 28613959.AR

40 28614006.AR

41 28653148.AR

trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100000,0
mm
v.č. 02 : 25

m

trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20
mm; barva černá se žlutými pruhy
v.č. 02 : 2,3

m

vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn

objímka d = 32; pro spojku

Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr, rozměr otvoru rámu 470x470mm, galvanic.zinek+komaxit

kus

držák objímky A, zadní

kus

kulový kohout 32 x 1" DN 25

kus

objímka distanční PE HD; d potrubí = 59 až 69 mm; h lamely = 15 mm; š = 100 mm

kus

Eltvarovka - T-kus odbočkový D63/D32 PE100 SDR11+přiložená spojka MB

kus

Eltvarovka - záslepka potrubí D63

kus

Eltvarovka objímka s dorazem 63

kus

51 89973111.01

kus

1,00000

1,00000
1,00000

kus

1,00000
1,00000

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z
LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm;
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího
kroužku IP 67
v.č. 02 : 2

m

Ukončení vodiče - krabicový spoj

ks

v.č. 02 : 1

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
50 3457114701R

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
49 28655663.003

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
48 28655663.002

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
47 28655663.001

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
46 2865350007R

1,00000

1,00000

v.č. 02 : 1
45 28653260.01

2,30000

1,00000

vně obvodové stěny : 1
44 28653240.AR

25,00000

2,30000

v.č. 02 : 1
43 2865324.01

Celkem

25,00000

v.č. 02 : 1
42 28653233.AR

cena / MJ

3,00000

2,00000

2,00000
1,00000
1,00000

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 05

Venkovní rozvody NN

R: 01

Venkovní rozvody NN

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: M21
Elektromontáže
1 M21 - 01

D+M připojení na kabelové rozvody NN (E.ON)

MJ množství
soubor

cena / MJ

Celkem

1,00000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 06

Zpevněné plochy

R: 01

Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 121101103R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

31,05000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
nové asfaltové plochy : 0,15*51

7,65000

plochy z kamenných odseků vč. obrubníků : 0,15*130+0,15*0,5*30

21,75000

mlatový chodník vč. obrubníků : 0,15*8+0,15*0,5*6
2 122201102R00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3
přes 100 do 1 000 m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

1,65000
m3

24,80000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
nové asfaltové plochy : 0,4*51

20,40000

mlatový chodník vč. obrubníků : 0,4*8+0,4*0,5*6
3 162201102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m

4,40000
m3

49,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
pro zpětný zásyp - pozemkové úpravy - viz sadové úpravy : 24,8*2
4 171201101R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

49,60000
m3

55,88000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
pro zpětné použití - dosypání a úpravy terénu - uložení na deponii :

5 174101101R00

ornice : 31,08

31,08000

výkopek : 24,8

24,80000

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3

17,08875

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
analogicky nasypání tělesa rampy pod chodníkem z kamenných odseků : 0,75*1,75*9,3/2

6,10000

použita zemina z výkopku : 1,35*1,75*9,3/2
6 181101102R00

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

10,99000
m2

207,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
nové asfaltové plochy : 51

51,00000

plochy z kamenných odseků vč. obrubníků : 130+0,5*30

145,00000

mlatový chodník vč. obrubníků : 8+0,5*6

Díl: 11
7 113108405R00

11,00000

Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm

m2

16,25000

návaznost na stávající povrchy - úprava v š. 50 cm :
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

Díl: 56
8 564681111R00

v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : (3+9,5+5+3+3+9)*0,5

16,25000

Mezisoučet

16,25000

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm

m2

51,00000

s rozprostřením a zhutněním
Podklad pod komunikace z asfaltu : 10*5+1
9 564851111R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm

51,00000
m2

130,00000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Podklad pod odseky fr. 32-63 mm viz skladba dle TZ : 130
10 564871111R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm

130,00000
m2

8,00000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Podklad pod mlatovou cestu - viz skladba mlatového chodníku : 4*2
11 564952111R00

Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 06

Zpevněné plochy

R: 01

Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

cena / MJ

Celkem

s rozprostřením a zhutněním
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Mechanicky zpevněné kamenivo - viz skladba - mlatový chodník : 4*2
12 565151111R00

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,
tloušťka po zhutnění 70 mm
s rozprostřením a zhutněním

8,00000
m2

51,00000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

13 567211110R00

Podklad z obalovaného kameniva tl. 70 mm- skladba konstrukce vozovky : 10*5+1

51,00000

Mezisoučet

51,00000

Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm

m2

130,00000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Podklad pod odseky viz skladba dle TZ : 130

Díl: 57
14 573111111R00

130,00000

Kryty štěrkových a živičných komunikací
Postř k živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2

m2

67,25000

z asfaltu silničního
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
skladba konstrukce vozovky : 5*10+1

51,00000

Mezisoučet

51,00000

návaznost na stávající povrchy - úprava v š. 50 cm :
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

15 573231110R00

v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : (3+9,5+5+3+3+9)*0,5

16,25000

Mezisoučet

16,25000

Postř k živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2

67,25000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
skladba konstrukce vozovky : 5*10+1

51,00000

Mezisoučet

51,00000

návaznost na stávající povrchy - úprava v š. 50 cm :
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

16 577112124RT3

v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : (3+9,5+5+3+3+9)*0,5

16,25000

Mezisoučet

16,25000

Beton asfaltový z modif kovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm,
plochy do 200 m2
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

m2

67,25000

asfaltový beton ACO tl. 50 mm- skladba konstrukce vozovky : 5*10+1

51,00000

Mezisoučet

51,00000

návaznost na stávající povrchy - úprava v š. 50 cm :
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

17 577141122R00

v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : (3+9,5+5+3+3+9)*0,5

16,25000

Mezisoučet

16,25000

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm,
plochy přes 1000 m2
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

m2

Asfaltový beton ACP 16- tl. 50 mm- skladba konstrukce vozovky : 10*5+1

Díl: 59
18 591211111R00

51,00000

51,00000

Dlažby a předlažby komunikací
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm

m2

130,00000

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
analogicky - kamenné odseky : 130
19 58380070R

moza ka dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm

130,00000
t

Dlažba ze štípaného kamene : 130*1,1/4,5

Díl: 63
20 631315611R00

31,77778
31,78000

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 06

Zpevněné plochy

R: 01

Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství

cena / MJ

Celkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Podklad pod odseky viz skladba dle TZ - zpevněnoocel. sítí : 130*0,15
21 631361921RT4

Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, vel kost
oka 100/100 mm
včetně distančních prvků

19,50000
t

0,62338

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Výztuž zp. plochy z odseků : 130*0,00444*1,08

Díl: 91
22 916261111RT1

0,62000

Doplňující práce na komunikaci
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek
z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C
12/15
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

m

obruba chodníku z kamenných odseků : 15*2
23 916561111RT7

Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků
1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

30,00000

30,00000
m

6,00000

výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
Bet. obrubník - mlatových povrchů : 2*3
24 919723212R00

Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm
vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

6,00000
m

32,50000

analogicky zálivka spáry s původní plochou :
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
v místě napojení na stávající asfaltovou plochu : 3+9,5+5+3+3+9
25 919731122R00

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm

32,50000
m

32,50000

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : 3+9,5+5+3+3+9
26 919735113R00

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm

32,50000
m

32,50000

včetně spotřeby vody
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :
v místě napojení na stíávající asfaltovou plochu : 3+9,5+5+3+3+9
27 917-01

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF3

32,50000
m

analogicky osazení a betonová opěra palisád : 2*5
28 59228410R

palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená

10,00000
kus

analogicky osazení a betonová opěra palisád : 2*5*6,25*1,05

Díl: 99
29 998223011R00

10,00000

65,62500
65,63000

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pozemních komun kací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu

t

243,50882

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28, :
Součet: : 243,50882

Díl: 711
30 711111011RT1

243,51000

Izolace proti vodě
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem
asfaltovou suspenzí 1 x nátěr materiál ve specifikaci
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

m2

130,00000

Penetrační nátěr pod hydroizolaci :
Podklad pod odseky viz skladba dle TZ - zpevněnoocel. sítí : 130

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 06

Zpevněné plochy

R: 01

Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky
31 711141559RZ1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,
výkres č.02 - situace zpevněných ploch :

MJ množství
m2

Podklad pod odseky viz skladba dle TZ - zpevněnoocel. sítí : 130
32 998711101R00

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

cena / MJ

Celkem

130,00000

130,00000
t

0,63310

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
30,31, :
Součet: : 0,63310

Díl: D96
33 979083117R00

0,63000

Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m

t

1,78750

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,30,31, :
Součet: : 1,78750
34 979083191R00

Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m

1,79000
t

71,50000

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,30,31, :
Součet: : 71,50000
35 979990113R00

Poplatek za skládku obalovaný asfalt

71,50000
t

1,78750

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,30,31, :
Součet: : 1,78750

1,79000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 07

Hřbitovní kašna

R: 01

Kašna

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 782
Konstrukce z přírodního kamene
1 KAŠNA

D+M - hřbitovní kašna - kompletní dodáva vč. napojení na vodu

MJ množství
kus

cena / MJ

Celkem

1,00000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 08

Sadové úpravy

R: 01

Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

181,00000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

2 181301102R00

dosypání zeminou z výkopku u nového oplocení : 1*9,5*8

76,00000

1*5*5

25,00000

1*10*8

80,00000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do
m2
362,54500
150 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
Plocha trávníků a keřů : 10,8*10,4

Díl: 11
3 111104211R00

112,32000

využita sejmutá ornice : 8,5*9,9

84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000

Přípravné a přidružené práce
Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením

m2

150,00000

s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
2 seče : 75*2

150,00000

viz celková situace :

Díl: 18
4 180402111R00

Povrchové úpravy terénu
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

362,54500

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Plocha trávníků : 10,8*10,4

5 181114711R00

112,32000

8,5*9,9

84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000

Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg

m3

1,50000

z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
předpoklad : 1,5
6 183101214R00

Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3

1,50000
kus

373,00000

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na
vzdálenost do 20 km a se složením,
objem jámy 0,1m3, výměna půdy 0,05 m3 za, zahradnický substrát : 280+3+21+18+30+12+9
373,00000
7 183101215R00

Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3

kus

18,00000

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na
vzdálenost do 20 km a se složením,
objem jámy 0,15m3,výměna půdy 0,06 m3 za zahradnický substrát : 18
18,00000
8 183403113R00

Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5

m2

Plocha trávníků : 10,8*10,4

9 183403114R00

362,54500
112,32000

8,5*9,9

84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000

Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5
Plocha trávníků : 10,8*10,4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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10 183403152R00

MJ množství

8,5*9,9

84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000

Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5

m2

Plocha trávníků : 10,8*10,4

11 183403153R00

112,32000
84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000
m2

Plocha trávníků : 362,545*2
12 183403161R00

Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5

725,09000
725,09000

m2

Plocha trávníků : 10,8*10,4

13 184102111R00

362,54500
112,32000

8,5*9,9

84,15000

10,4*8,5

88,40000

4,25*9,4

39,95000

1,4*3,7

5,18000

4,25*2,3

9,78000

9,9*2,3

22,77000

Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,

Celkem

362,54500

8,5*9,9

Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5

cena / MJ

kus

373,00000

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
objem jámy 0,1m3, výměna půdy 0,05 m3 za, zahradnický substrát : 280+3+21+18+30+12+9
14 184102112R00

Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,

373,00000
kus

18,00000

do předem vyhloubené jamky se zalitím,
objem jámy 0,15m3,výměna půdy 0,06 m3 za zahradnický substrát : 18
15 184801121R00

Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5

18,00000
kus

391,00000

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km a se složením,
objem jámy 0,1m3, výměna půdy 0,05 m3 za, zahradnický substrát : 280+3+21+18+30+12+9
373,00000
objem jámy 0,15m3,výměna půdy 0,06 m3 za zahradnický substrát : 18
16 184802111R00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu
do 1:5
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

18,00000
m2

725,09000

Včetně dovozu vody do 10 km.
herbicid v dávce 10l/ha :
systemický herbicid, účinná látka glyphosate, ce kem potřeba 0,388 l herbicidu :
nově zakládné trávníky : 362,545*2
17 184921093R00

Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5

725,09000
m2

80,36000

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,
kůrovým mulčem tl.10cm :
keře vysazené v travnaté ploše (plocha kořenových mis o průměru, 0,6 m = 0,28 m2) celkem 287
ks : 287*0,28
18 185802112R00

Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5

80,36000

t

7,25090

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
překrývací vrstva trávníkového substrátu pro vylepšení povrchu a lepší klíčení výsevu :
362,545*0,02
trávníkový substrát v tl. vrstvy 2 cm :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky
19 185802113R00

Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5

MJ množství
t

cena / MJ

Celkem

0,01088

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
startovací hnojivo 30 g/m2 : 362,545*0,03/1000
20 185802114R00

Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5

0,01000
t

0,01173

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
hnojivo ke kořenům 3 ks 10gramové tablety/1 keř : 391*3*0,01/1000
21 185804311R00

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,

0,01000
m3

spotřeba 4 x 10 litrů na 1 kus sazenice : 391*10*4/1000
22 185804312R00

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,

15,64000
m3

75*20/1000
23 HNOJIVO

Hnojivo v 100gramových tabletách , pytle 20 kg

15,64000

1,50000
1,50000

pytel

0,58650

okrasné keře :
hnojivo ke kořenům 3 ks 10gramové tablety/1 keř : 391*3*0,01/20
24 00572420R

směs travní parková, dekorativní

0,59000
kg

Množství seté trávy 1kg-25m2 : 385,31/25
25 026-01

Brslen fortuneův - Euonymus fortunei 20-40 cm

15,41000
kus

viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 21
26 02651200R

dřevina listnatá Dřišťál; Berberis thunbergii; v = 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l

substrát zahradnický B; balení volně loženo

21,00000
21,00000

kus

Berberis thunbergii "Atropurpurea" : 280
27 10371500R

15,41240

280,00000
280,00000

m3

27,43620

Substrát -2kg-1m2 :
trávníkový :
překrývací vrstva trávníkového substrátu pro vylepšení povrchu a lepší klíčení výsevu :
385,31*0,02
trávníkový substrát v tl. vrstvy 2 cm :

7,71000

Mezisoučet

28 10391100R

7,71000

okrasné keře rostliny : 0,05*373+0,06*18

19,73000

Mezisoučet

19,73000

kůra mulčovací; balení volně loženo

m3

7,92400

okrasné keře a rostliny :
kůrovým mulčem tl.10cm :
keře vysazené v travnaté ploše (plocha kořenových mis o průměru, 0,6 m = 0,28 m2) celkem 24
ks : 283*0,28*0,1
Mezisoučet
29 25191158R

hnojivo dusíkaté

7,92000
7,92000
Kg

1,15593

Trávníkové hnojivo :
startovací hnojivo 30 g/m2 : 38531*0,03/1000
30 25234009.AR

herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů,
jednoděložných plevelů
herbicid v dávce 10l/ha :

1,16000
l

v rovině : 362,545*2/1000
31 AST

Astilbe chinensis

0,73000
kus

viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 12
32 BUXsH

Buxus microphylla

Zakrslé jehličnany
viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 18

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky
34 PHL

Phlox subulata

MJ množství
kus

viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 18
35 SPIar

Spiraea japonica

Vibrunum x rhytidophyllum

ks

37 998231311R00

18,00000

30,00000
30,00000

ks

viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 3

Díl: 99

Celkem

18,00000

viz tabu ka navrhovaých taxonů dle TZ : 30
36 VIBrh

cena / MJ

3,00000
3,00000

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské
úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

t

22,22341

24,25,26,27,28,29,30,31,33,34, :
Součet: : 22,22341

22,22000

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 70 z 72

Položkový soupis prací a dodávek
S: SP 2015/53

Smuteční síň Vyší Brod

O: 09

Oplocení

R: 01

Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky
Díl: 1
Zemní práce
1 132201111R00

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně

MJ množství
m3

cena / MJ

Celkem

17,00800

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
Základy pro oplocení : 0,5*0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)
15,28000
0,6*0,6*1,2*4
2 162701102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m

1,73000
m3

17,00800

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
3 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3

17,00800

4 171201101R00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

m3

17,00800

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
5 199000005R00

Poplatky za skládku zeminy 1- 4

t

17,008*1,8

Díl: 2
6 274313621R00

30,61440
30,61000

Základy a zvláštní zakládání
Beton základových pasů prostý třídy C 20/25

m3

17,00800

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
Beton základů oplocení C-25/30 : 0,5*0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)

15,28000

0,6*0,6*1,2*4
7 274351215R00

Bednění stěn základových pasů zřízení

1,73000
m2

72,64000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Beton základů oplocení C-25/30 : 2*0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)
61,12000
4*0,6*1,2*4
8 274351216R00

Bednění stěn základových pasů odstranění

11,52000
m2

72,64000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Díl: 3
9 311211126R00

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15

m3

11,76000

neopracované pod omítku,

10 311211128R00

Kamenná podezdívka : 0,3*0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)

9,17000

0,6*0,6*1,8*4

2,59000

Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva

m3

51,66000

neopracované pod omítku,

11 318261125R00

Kamenná podezdívka : (0,1+0,8)*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)

34,38000

4*0,6*1,8*4

17,28000

Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 400 mm, hladká, přírodní

m

analogicky - hlava kamenné podezdívky - výkres č.03 : 38,2
12 KAMEN.DESKA

Díl: 99
13 998151111R00

D+M kamenná hlava sloupků brány a branky

38,20000
38,20000

kus

4,00000

t

80,05027

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,7,9,11,12, :
Součet: : 80,05027

Díl: 711

80,05000

Izolace proti vodě
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P.č. Číslo položky Název položky
14 711111011RT1

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem
asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
izolace základu pod zdivem : 0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)

MJ množství
m2

1,44000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou
m2
35,20000
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
izolace základu pod zdivem : 0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)*1,1

33,62000

0,6*0,6*4*1,1
16 711823121RT6

Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie

1,58000
m2

Kamenná podezdívka izolace : 0,8*(1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2)
17 711823129RT5

Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

30,56000
30,56000

m

Kamenná podezdívka izolace : 1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2
18 998711101R00

Celkem

30,56000

0,6*0,6*4
15 711141559RY1

cena / MJ

32,00000

38,20000
38,20000

t

0,24839

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17, :
Součet: : 0,24839

Díl: 767

0,25000

Konstrukce zámečnické

19 BRÁNA1

D+M vjezdová brána na hřbitov 3000/1800 mm, z ocelové čtvercové tyčoviny, prvky kovářsky
oprac., povrchová úprava černou grafit. barvou

kus

1,00000

20 BRÁNA2

D+M vjezdová brána k síni 3700/1800 mm, z ocelové čtvercové tyčoviny, prvky kovářsky oprac.,
povrchová úprava černou grafit. barvou

kus

1,00000

21 BRANKA1

D+M branka na hřbitov 1000/1800 mm, z ocelové čtvercové tyčoviny, prvky kovářsky oprac.,
povrchová úprava černou grafit. barvou

kus

1,00000

22 BRANKA2

D+M branka k síni 1500/1800 mm, z ocelové čtvercové tyčoviny, prvky kovářsky oprac.,
povrchová úprava černou grafit barvou

kus

1,00000

23 PLOT

D+M - oplocení z ocelové čtvercové tyčoviny, prvky kovářsky opracované, pozinkované,
povrchová úprava černou grafit. barvou
výkres č.02 : 1,4+2,7+5,5+2,1+5+5+2+4,4+7+1,1+2

m

38,20000

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

t

24 998767101R00

38,20000
2,72400

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23, :
Součet: : 2,72400

2,72000

Celkem
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

DEMOLICE STÁV. SM. SÍNĚ
ZÁKLADY
SVISLÉ KCE POD STŘECHU
STŘECHA
ZTI, ÚT
EI
VZT
MONTÁŽE VÝPLNÍ OTVORŮ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŘÍPOJKA PLYNU
IZOLACE STŘECHY
VNITŘNÍ OMÍTKY
BETONOVÉ MAZANINY
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
KAMENNÉ OBKLADY
MALBY
DLAŽBY A OBKLADY
KOPLETACE VZT
KOPLETACE EI
KOPLETACE ZTI,ÚT
DOKONČOVACÍ PRÁCE, ÚKLID
TERÉNNÍ ÚPRAVY
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
OPLOCENÍ
SADOVÉ ÚPRAVY
ODSTRANĚNÍ ZAŘ. STAVENIŠTĚ
PŘEDÁNÍ STAVBY
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY (5 DNŮ Z
POSLEDNÍHO TÝDNE)

2

3
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Příloha č. 9 Zadávací dokumentace
Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více
poddodavatelům
Veřejná zakázka – zjednodušené
podlimitní řízení na stavební práce
Smuteční síň ve Vyšším Brodě
1.
Název
Sídlo/místo
podnikání
IČO
DIČ
Tel./Fax
E-mail

2.
Název
Sídlo/místo
podnikání
IČO
DIČ
Tel./Fax
E-mail

Pavel Grbač
Studánky 100, 382 73,
Vyšší Brod
65027639
CZ65027639
777998666
pavelgrbac@gmail.com

Václav Pártl
Pod Skalkou 543, 381
01, Český Krumlov Horní Brána
71832874
CZ 71832874
774556232
vaclav.partl@seznam.cz

Obsah plnění VZ, které
hodlá dodavatel zadat
poddodavateli

Finanční
objem na
plnění VZ

% podíl
na plnění
VZ

výkon funkce Zástupce
hlavního
stavbyvedoucího,
kontrolní a poradenskou
činnost

Bude
dohodnut

Bude
dohodnut

výkon funkce hlavního
inženýra, kontrolní a
poradenskou činnost

Bude
dohodnut

Bude
dohodnut

3.
Název
Sídlo/místo
podnikání
IČO
DIČ
Tel./Fax
E-mail

4.
Název
Sídlo/místo
podnikání
IČO
DIČ
Tel./Fax
E-mail
/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/

